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ABSTRAK 
 

ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU 
SEKS PRANIKAH REMAJA YANG TINGGAL DI WILAYAH EKS 

LOKALISASI BERDASARKAN TEORI TRANSCULTURAL NURSING 
 

Oleh: Anggar Dwi Untari 
 
Pendahuluan: Perilaku seksual pranikah merupakan permasalahan yang sering 
terjadi pada masa remaja. Lingkungan yang dekat dengan tempat lokalisasi dapat 
memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan perilaku dan kepribadian 
seorang anak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang 
berhubungan dengan perilaku seks pranikah pada remaja yang tinggal di wilayah 
eks lokalisasi berdasarkan teori Transcultural Nursing. Metode: metode 
penelitian menggunakan metode cross sectional. Sampel nya adalah seluruh siswa 
siswi SMK Antarika Surabaya yang tinggal di kelurahan Banyu Urip dan Putat 
Jaya berjumlah 159. Pemilihan sampel dengan cara purposive sampling. Variabel 
independen dalam penelitian adalah faktor pengetahuan, faktor ekonomi, faktor 
nilai budaya dan gaya hidup, faktor dukungan keluarga dan sosial, faktor religius, 
faktor peraturan dan kebijakan, serta faktor teknologi. Variabel dependen dalam 
penelitian adalah perilaku seks pranikah pada remaja. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dan data diuji dengan Spearman’s Rho (α=0,05). Hasil: 
hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan pada pengetahuan 
(p=0,458), ekonomi (p=0,395), nilai budaya dan gaya hidup (p=0,263), teknologi 
(p=0,384), dukungan keluarga dan sosial (p=0,914), peraturan dan kebijakan 
(p=0,982). Namun religiusitas terdapat hubungan dengan perilaku seks pranikah 
remaja (p=0,004). Diskusi: Faktor religiusitas  merupakan faktor yang 
berkontribusi pada perilaku seks pranikah pada remaja yang tinggal di wilayah 
eks lokalisasi. Diharapkan petugas kesehatan dapat meningkatkan upaya preventif 
dan promotif untuk mencegah dampak dari perilaku seks pranikah pada remaja. 
 
Kata Kunci: perilaku seks pranikah, pengetahuan, ekonomi, nilai budaya, 
dukungan keluarga dan sosial, religiusitas, peraturan dan kebijakan, teknologi 
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ABSTRACT 
 

THE ANALYSIS OF FACTORS RELATED TO PREMARITAL 
SEXUAL BEHAVIOR OF ADOLESCENTS LIVING IN THE EX-

LOCALIZATION AREA BASED ON TRANS-CULTURAL NURSING 
THEORY 

 
By: Anggar Dwi Untari 

 
Introduction: premarital sexual behavior is a problem commonly occurs in 
adolescence. An environment nearby localization area is able to give bad 
influence towards the behavior and personality development of an adolescent. The 
purpose of this research is to discover the factors related to premarital sex 
behavior on adolescents living in the ex-localization area based on Trans-cultural 
Nursing theory. Method: This research applies cross-sectional method. The 
sampel was the students of Antartika Vocational Senior High School Surabaya 
living in Banyu Urip and Putat Jaya Sub-districts. The 159 sample respondents 
were chosen by purposive sampling technique. The independent variables in this 
research are an intellectual factor, economic factor, lifestyle and cultural value 
factor, family and social supports factors, religiosity factor, rule and policy factor, 
and technology factor. The dependent factor in this research is premarital sexual 
behavior on adolescents. The data are collected with questionnaire and tested with 
Spearman’s Rho (α=0,05). Result: the research result shows that it is not related 
on intellectual factor (p=0,458), economy factor (p=0,395), lifestyle and cultural 
factor (p=0,263), technology factor (p=0,384), family and social support factor 
(p=0,914), rule and policy factor (p=0,982). However, religiosity factors relate to 
the premarital sexual behavior of adolescents (p=0,004). Discussion: the 
religiosity factor is a factor contributing to premarital sexual behavior on 
adolescents living in the ex-localization area. The health officers are expected to 
improve some preventive and promotive efforts to prevent the impact of 
premarital sexual behavior on adolescents. 
 
Keywords: premarital sexual behavior, knowledge, economy, cultural, 
technology, family and social support, rule and policy, religiosity.  
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BAB 1  
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan 

baik secara fisik, psikologis maupun intelektual. Sifat khas remaja yang memiliki 

rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta 

cenderung berani menanggung resiko tanpa pertimbangan yang matang. Salah 

satu permasalahan yang terjadi pada masa remaja adalah perilaku seks pranikah. 

Perilaku seksual pranikah merupakan salah satu akibat dari pergaulan bebas. 

Permasalahan ini cenderung dilakukan oleh kelompok remaja tengah dan remaja 

akhir. Remaja tengah (15-18 tahun) merupakan masa-masa ingin mencari identitas 

diri, tertarik dengan lawan jenis, timbul perasaan cinta dan mulai berkhayal 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Remaja akhir (19-21 tahun) 

merupakan remaja yang mengungkapkan kebebasan diri dan mewujudkan 

perasaan cinta yang dirasakannya (Kemenkes RI, 2015).  

Kematangan fungsi seksual remaja akan menimbulkan dorongan seksual 

yaitu keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara seksual melalui perilaku 

seksual (PKBI DIY, 2015). Menurut Lubis (2017), perilaku seks bebas yang 

dilakukan oleh remaja tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan remaja tentang 

perilaku seksual, paparan pornografi dan pengaruh teman sebaya terbukti menjadi 

faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi perilaku seksual pada remaja.  

Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan juga 

mempunyai reputasi sebagai kota besar prostitusi, dikarenakan banyak terdapat 

bekas kawasan lokalisasi dan salah satu dari lokalisasi tersebut menyandang 
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predikat sebagai lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara yaitu gang Dolly Surabaya. 

Dolly adalah lokalisasi paling terkenal yang tumbuh sejak tahun 1960-an (Adib, 

2009). 

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu warga yang tinggal di 

lingkungan eks lokalisasi menyatakan bahwa saat lokalisasi belum ditutup, para 

penduduk yang menempati lingkungan eks lokalisasi sebagian besar merupakan 

pekerja seks komersial (PSK), mucikari/germo, pengelola wisma, pedagang kaki 

lima yang menjual rokok, makanan dan minuman keras, serta sebagian Ibu rumah 

tangga menekuni jasa cuci baju para PSK. Anak-anak yang tinggal di lingkungan 

tersebut bebas bermain di antara para perempuan PSK sejak sore sampai malam 

hari. Walaupun sebagian para orang tua tetap mengontrol anak-anaknya agar 

mereka tidak keluyuran dan tidak terpengaruh dengan perilaku negatif di 

lingkungan tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian Uma (2016), didapatkan data 15 remaja 

menyatakan sudah lama berinteraksi dengan masyarakat lokalisasi. Remaja 

berteman dengan pekerja seks komersial (PSK) dan pemandu karaoke (PK) yang 

menjadi tetangga mereka. 9 dari 15 remaja yang tinggal di area lokalisasi 

menganggap bahwa berpelukan, berciuman dan berpegangan tangan dengan pacar 

sudah biasa. Bahkan 5 dari 15 remaja menyatakan sudah pernah melakukan 

hubungan seksual. 

Keadaan tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

khasanah (2016), yaitu remaja yang tinggal di wilayah eks lokalisasi Dolly 

sebanyak 68% bermain di area lokalisasi. Faktor eksternal terbesar yang dapat 

mempengaruhi perilaku seksual adalah kontak remaja dengan lingkungan 
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lokalisasi serta hubungan pertemanan remaja dengan pelaku kegiatan di lokalisasi 

(Khasanah, 2016). 

Menurut tokoh masyarakat di lingkungan eks lokalisasi, sebelum praktik 

pelacuran yang ada di gang Dolly dan Jarak dibubarkan oleh pemerintah kota 

Surabaya,  praktik pelacuran di gang Dolly dan Jarak sudah terjadi berpuluh-puluh 

tahun. Masyarakat yang tinggal di lingkungan eks lokalisasi menganggap sudah 

menjadi hal yang biasa dan tidak tabu lagi. karena sudah terjadi turun temurun dan 

menjadi ladang ekonomi mereka. Namun sebagian masyarakat Surabaya 

menentang hal tersebut, karena praktik pelacuran itu menyalahi aturan dan moral 

agama dan dikhawatirkan berdampak buruk bagi masyarakat terutama bagi remaja 

yang tinggal di lingkungan lokalisasi.  

Praktik pelacuran yang terjadi di Dolly dan Jarak sudah menjadi budaya. 

Budaya adalah kebiasaan yang dianut atau yang diturunkan dari orang terdahulu. 

Budaya mempengaruhi seseorang dalam melakukan perilaku (Setiawan, 2012). 

Pada penelitian Yusuf et al. (2007), faktor lingkungan yang tidak kondusif 

berisiko terhadap perilaku menyimpang pada remaja. Lingkungan yang dekat atau 

membaur dengan tempat lokalisasi memberikan pengaruh buruk terhadap 

perkembangan perilaku dan kepribadian seorang anak yaitu pada pola perilaku 

seksual seorang remaja. Paparan kegiatan prostitusi sehari-hari menyebabkan 

sikap permisif remaja di sekitarnya dalam bergaul (Sulistiawan 2014). Dalam 

teori keperawatan transkultural didasari oleh pemahaman tentang adanya 

perbedaan nilai-nilai kultural yang melekat dalam masyarakat. Faktor-faktor yang 

menyebabkan seseorang berperilaku diantaranya faktor pengetahuan, ekonomi, 

peraturan dan kebijakan, nilai budaya dan gaya hidup, dukungan sosial dan 
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keluarga, religiusitas dan filosofi, serta teknologi (Leininger, 2003). Sehingga 

analisis faktor yang berhubungan dengan perilaku seks pranikah pada remaja di 

wilayah eks lokalisasi berdasarkan teori transcultural nursing perlu dilakukan.  

Prevalensi kasus seks pra nikah remaja menurut SDKI (2012), sebanyak 

14,6% terjadi pada remaja perempuan usia 15-19 tahun. Alasan hubungan seksual 

pranikah tersebut sebagian besar karena penasaran/rasa ingin tahu (57,5%), terjadi 

begitu saja pada perempuan (38%), dan dipaksa oleh pasangan (12,6%) pada 

perempuan.  

Data kasus pengaduan anak pada klaster pornografi dan cyber crime pada 

tahun 2016 sebanyak 414 anak, yaitu anak korban kejahatan seksual online 

sebesar 94 orang, anak pelaku kejahatan seksual online sebesar 72 orang, anak 

korban pornografi dari media sosial sebesar 168 orang, anak pelaku kepemilikan 

media pornografi (HP/Video) sebesar 80 orang. Data kasus anak korban tayangan 

dan pergaulan seks bebas di Indonesia sebesar 157 orang dan anak korban 

pernikahan di bawah umur sebesar 10 orang (KPAI, 2016).  

Perilaku seksual remaja cenderung banyak terjadi di kota-kota besar, yaitu 

Jakarta Pusat, Medan, Bandung dan Surabaya. Surabaya sebagai kota 

metropolitan kedua setelah Jakarta memiliki angka kenakalan remaja yang tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kemenkes (2009), sebanyak 35,9% remaja 

memiliki teman yang sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelum 

menikah dan 6,9% pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah 

(BKKBN Jatim, 2012). 

Hasil wawancara kepada pihak Bapemas dan KB Surabaya didapatkan data 

bahwa perilaku seksual yang menyimpang cenderung dilakukan oleh siswa siswi 
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di SMK dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah dan lokasi SMK yang 

berada di daerah pinggiran kota Surabaya. Siswa siswi di SMK Antartika 

Surabaya merupakan salah satu kelompok remaja yang berisiko tinggi untuk 

berperilaku seksual, karena lokasi sekolah yang berada di Jl. Banyu Urip Kidul 

Kelurahan Banyu Urip Surabaya, berjarak 500 meter dari kawasan eks lokalisasi 

yang terletak di daerah Jarak Pasar Kembang Kelurahan Putat Jaya Surabaya.  

Hasil penelitian  Khasanah (2016), perilaku seksual yang dilakukan oleh 

remaja SMK Antartika yang terletak di daerah eks lokalisasi di Surabaya 

didapatkan 80% siswa berpacaran, 40% berpacaran di tempat yang gelap dan sepi, 

40% berciuman, 37% berciuman dengan gonta ganti pasangan, 60 berpelukan 

dengan pacar, 37% memegang daerah sensitif, 17 % melakukan petting, 37% 

masturbasi/onani, 74% membaca atau melihat pornografi dan 11% pernah 

melakukan intercourse dengan lawan jenis/ pacar mereka. 

Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) (2012), salah 

satu faktor yang diperkirakan menjadi penyebab utama meningkatnya perilaku 

seksual pada anak usia sekolah adalah perilaku pacaran. Sebagian remaja jaman 

sekarang menganggap bahwa hubungan seksual pada masa pacaran adalah hal 

yang sudah biasa dan wajar. Potensi terjadinya perilaku seksual pranikah 

dikalangan remaja lebih besar, karena belum mengetahui dampak perilaku seks 

diluar nikah dan melakukan perilaku seks yang tidak aman.  Perilaku tersebut jika 

tidak segera ditangani akan berdampak negatif bagi kesehatan reproduksi remaja, 

seperti: kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), aborsi, tertular penyakit menular 

seksual dan HIV/AIDS, hingga terjadi kematian (Setiyaningrum, 2015).  
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Dampak negatif pada kelompok remaja usia 15-19 tahun menunjukkan 

angka KTD meningkat mulai 35 menjadi 48 dari 1000 kehamilan. Angka kasus 

KTD di Jawa Timur juga mengalami peningkatan dari 23 menjadi 30 kasus di 

kalangan pelajar. Kasus Aborsi di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 43% 

perempuan melakukan aborsi per 100 kelahiran hidup. Perempuan yang 

melakukan aborsi didaerah perkotaan besar di Indonesia terjadi pada remaja usia 

15-19 tahun. Tindakan aborsi pada umumnya dilakukan akibat kehamilan yang 

tidak dinginkan (CNN Indonesia, 2014). Selain kasus KTD dan aborsi yang 

terjadi, di Kota Surabaya penyakit HIV juga telah menginfeksi 16 orang pada 

rentang usia 15-19 tahun (Dinkes, 2014). 

Kehamilan remaja berdampak negatif pada kesehatan remaja dan bayinya. 

Kehamilan pada usia muda atau remaja antara lain berisiko kelahiran prematur, 

berat badan bayi lahir rendah (BBLR), perdarahan persalinan, yang dapat 

meningkatkan kematian ibu dan bayi. Persalinan pada ibu dibawah usia 20 tahun 

memiliki kontribusi  dalam tingginya angka kematian neonatal, bayi dan balita. 

Angka fertilitas kelompok usia 15-19 tahun menunjukkan penurunan yang tidak 

signifikan dalam 5 tahun terakhir, masih jauh dari target Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014 yaitu 30 kelahiran per 1000 

perempuan (Kemenkes RI 2015). 

Menurut Sianipar (2000) dalam (Pra et al., 2012), peran orang tua sangat 

penting dalam upaya pencegahan perilaku seks pranikah, yaitu dengan cara 

meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Faktor 

religiusitas berpengaruh pada perilaku seks bebas pada remaja, sehingga remaja 
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lebih meningkatkan religiusitasnya agar tidak melakukan perilaku seks bebas 

dengan cara mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa (Salsabiela 2017). 

Kementerian kesehatan Republik Indonesia telah mengembangkan model 

pelayanan kesehatan reproduksi remaja yang disebut dengan Pelayanan Kesehatan 

Peduli Remaja (PKPR). Program kesehatan ini diintegrasikan untuk melayani 

konseling dan peningkatan kemampuan remaja dalam menerapkan Pendidikan 

dan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS). Selain PKPR, pelayanan kesehatan 

reproduksi remaja juga terdapat dalam Program Generasi Berencana (Genre) yang 

diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). 

Program Genre dilaksanakan melalui  dua pendekatan yaitu pendekatan remaja 

dan pendekatan kepada keluarga yang memiliki remaja. Kedua program 

pelayanan kesehatan ini, bertujuan untuk mencegah dan melindungi remaja dari 

perilaku seks pranikah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi 

remaja, serta mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang 

sehat dan bertanggung jawab  (Kemenkes RI, 2015). 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah faktor yang berhubungan dengan perilaku seks pranikah 

pada remaja di wilayah eks lokalisasi berdasarkan teori transcultural nursing? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis beberapa faktor yang berhubungan dengan perilaku seks 

pranikah pada remaja yang tinggal di wilayah eks lokalisasi berdasarkan teori 

Transcultural Nursing. 
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1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Menganalisis hubungan antara pengetahuan remaja tentang seks pra nikah 

dengan perilaku seks pranikah pada remaja yang tinggal di wilayah eks 

lokalisasi 

2. Menganalisis hubungan antara faktor ekonomi dengan perilaku seks 

pranikah pada remaja yang tinggal di wilayah eks lokalisasi  

3. Menganalisis hubungan antara faktor budaya dan gaya hidup remaja dengan 

perilaku seks pranikah pada remaja yang tinggal di wilayah eks lokalisasi  

4. Menganalisis hubungan antara faktor dukungan keluarga dengan perilaku 

seks pranikah pada remaja yang tinggal di wilayah eks lokalisasi  

5. Menganalisis hubungan antara faktor religiusitas dengan perilaku seks 

pranikah pada remaja yang tinggal di wilayah eks lokalisasi  

6. Menganalisis hubungan antara faktor penggunaan teknologi dengan perilaku 

seks pranikah pada remaja yang tinggal di wilayah eks lokalisasi  

7. Menganalisis hubungan antara faktor kebijakan dan peraturan dengan 

perilaku seks pranikah pada remaja yang tinggal di wilayah eks lokalisasi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung perkembangan ilmu 

keperawatan maternitas dan komunitas melalui penjelasan mengenai faktor-faktor 

yang melatarbelakangi perilaku seksual pranikah pada kelompok remaja dengan 

pendekatan teori transcultural nursing. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Sekolah  

Bagi sekolah lokasi penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

modifikasi sistem pendidikan seksual yang tepat. 

2. Bagi Perawat Komunitas 

Sebagai pertimbangan perawat dalam memberikan pendidikan kesehatan 

tentang dampak negatif dan pencegahan terjadinya seks bebas pada 

kelompok remaja usia sekolah. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Sebagai data dasar untuk penelitian selanjutnya mengenai perilaku seks 

pranikah.

 
 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI  ANALISIS FAKTOR YANG ... ANGGAR DWI UNTARI 



 
 

BAB 2  
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Remaja 

2.1.1 Pengertian 

Remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke dewasa yang 

ditandai dengan perubahan fisik, perilaku, kognitif, biologis dan emosi (Efendi 

2009). Menurut World Health Organization (WHO) dalam (Sarwono 2012), 

kriteria remaja dibagi menjadi tiga, antara lain: 

1. Perubahan remaja secara biologis yaitu remaja mengalami perubahan pada 

tanda-tanda seksual sekundernya sampai mencapai kematangan seksual. 

2. Perubahan remaja secara psikologis dapat dilihat dengan perubahan pola 

identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa. 

3. Remaja mengalami peralihan ketergantungan sosial ekonomi menuju 

keadaan yang relatif lebih mandiri. 

Mappiare (1982) menyatakan bahwa masa remaja dimulai dari usia 13 tahun 

sampai pada usia 21 tahun yang dibedakan menjadi dua kategori yaitu masa 

remaja awal usia 13 tahun sampai 17 tahun dan remaja akhir 18 tahun sampai 21 

tahun. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, 

remaja yaitu usia 15 tahun sampai 24 tahun dan belum menikah. 

2.1.2 Tumbuh Kembang Remaja 

Semua aspek perkembangan dalam masa remaja secara global berlangsung 

antara umur 12-21 tahun, dengan pembagian usia 12-14 tahun adalah masa remaja 

awal, 15-18 tahun adalah masa remaja pertengahan dan 19-21 tahun adalah masa 

10 
 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI  ANALISIS FAKTOR YANG ... ANGGAR DWI UNTARI 



11 
 

remaja akhir (Monks, et al  2002). Menurut tahap perkembangannya, masa remaja 

dibagi menjadi tiga tahap yaitu: 

1. Remaja awal (12-14 tahun), dengan ciri khas antara lain: 

1) Lebih dekat dengan teman sebaya 

2) Merasa ingin bebas 

3) Mulai tertarik dengan lawan jenis 

4) Lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir 

abstrak 

2. Remaja Pertengahan (15-18 tahun) 

1) Mencari identitas diri  

2) Timbulnya keinginan untuk kencan 

3) Mempunyai rasa cinta yang mendalam 

4) Mengembangkan kemampuan berpikir abstrak 

5) Mulai berkhayal tentang aktivitas seks 

3. Remaja akhir (19-21 tahun) 

1) Pengungkapan identitas diri 

2) Lebih selektif dalam mencari teman sebaya 

3) Mempunyai citra jasmani dirinya 

4) Dapat mewujudkan rasa cinta 

5) Mampu berfikir abstrak 

2.1.3 Tugas Perkembangan Remaja 

Tugas perkembangan remaja menurut Havighurst dalam Gunarsa (2012), yaitu: 

1. Memperluas hubungan antara pribadi dan berkomunikasi secara lebih 

dewasa dengan teman sebaya 
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2. Menerima kebutuhannya dan menggunakan dengan efektif 

3. Memperoleh kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya 

4. Mencapai kepastian akan kebebasan dan kemampuan berdiri sendiri 

5. Memilih dan mempersiapkan lapangan pekerjaan 

6. Mempersiapkan diri dalam pembentukan keluarga 

7. Membentuk sistem nilai, moralitas dan falsafah hidup 

2.1.4 Perkembangan Seksualitas Remaja 

Menurut Potter & Perry (2010), Perkembangan seksualitas remaja meliputi: 

1. Perubahan fisik 

1) Perempuan 

(1) Pada perempuan ditanda dengan perkembangan payudara, dimulai 

pada umur 8 tahun sampai akhir usia 10 tahun. 

(2) Meningkatnya kadar estrogen mempengaruhi genitalia, antara lain: 

uterus membesar, vagina memanjang, tumbuhnya rambut pubis dan 

aksila serta lubrikasi vagina baik spontan maupun akibat rangsangan 

(3) Menarche, dapat terjadi pada remaja usia 8 tahun dan tidak sampai 

usia 16 tahun. 

2) Laki-Laki 

(1) Meningkatnya kadar testoteron ditandai dengan peningkatan ukuran 

penis, testis, prostat dan vesikula seminalis, tumbuhnya rambut pubis 

dan wajah 

(2) Ejakulasi terjadi pertama kali mungkin saat tidur (emisi noktural) 

dan sering diinterpretasikan sebagai mimpi basah, serta bagi 

sebagian remaja menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang 
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memalukan. Oleh karena itu anak laki-laki harus mengetahui bahwa 

meski ejakulasi pertama tidak menghasilkan sperma, akan tetapi 

mereka akan segera menjadi subur. 

2. Perubahan Psikologis 

1) Periode ini ditandai dengan mulainya tanggung jawab dan asimilasi 

pengharapan masyarakat. 

2) Remaja dihadapkan pada pengambilan keputusan seksual, sehingga 

mereka membutuhkan informasi yang akurat tentang perubahan tubuh, 

hubungan , dan aktivitas seksual serta penyakit yang ditularkan melalui 

aktvitas seksual. 

3) Pengetahuan yang didapatkan tidak diintegrasikan dengan gaya 

hidupnya, menyebabkan mereka percaya kalau penyakit kelamin 

maupun kehamilan tidak akan terjadi padanya, sehingga remaja 

cenderung melakukan aktivitas seks tanpa kehati-hatian. 

4) Remaja mulai berorientasi seksual 

Perkembangan seksualitas pada remaja, ditandai dengan dua ciri yaitu ciri-

ciri seks primer dan ciri-ciri seks sekunder. 

1. Ciri-ciri seks primer 

Ciri-ciri seks primer pada remaja menurut Depkes (2002), yaitu: 

1) Remaja laki-laki sudah dapat melakukan fungsi reproduksi apabila telah 

mengalami mimpi basah. Biasanya terjadi pada remaja laki-laki usia 10-

15 tahun. 

2) Remaja perempuan ditandai dengan menarche (menstruasi). 
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2. Ciri-ciri seks sekunder 

Menurut Sarwono (2012), ciri-ciri seks sekunder pada masa remaja 

adalah sebagai berikut: 

1) Remaja laki-laki 

(1) Terjadi pertumbuhan tulang-tulang (badan menjadi tinggi) 

(2) Testis membesar 

(3) Pertumbuhan rambut disekitar alat kelamin, ketiak, dada tangan dan 

kaki 

(4) Terjadi awal perubahan nada suara 

(5) Pertumbuhan tinggi badan mencapai maksimal setiap tahunnya 

(6) Kulit menjadi lebih kasar dan tebal 

(7) Produksi keringat menjadi lebih banyak 

2) Remaja perempuan 

(1) Pinggul lebar, bulat dan membesar, puting susu membesar dan 

menonjol, serta berkembangnya kelenjar susu, payudara menjadi 

lebih besar dan lebih bulat 

(2) Kulit menjadi lebih kasar, lebih tebal, agak pucat, lubang pori-pori 

bertambah besar, kellenjar lemak dan kelenjar keringat menjadi lebih 

aktif 

(3) Otot semakin besar dan kuat, terutama pada pertengahan dan 

menjelang akhir masa 

(4) Suara menjadi lebih penuh dan semakin merdu. 
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2.1.5 Karakteristik Remaja 

Menurut Makmun (2003) dalam (Darmasih 2009), karakteristik perilaku dan 

pribadi pada masa remaja meliputi aspek: 

1. Aspek fisik 

Laju perkembangan secara umum berlangsung sangat cepat, proporsi ukuran 

tinggi, berat badan seringkali kurang seimbang dan munculnya ciri-ciri 

sekunder. 

2. Aspek psikomotor 

Gerak-gerik tampak canggung dan kurang terkoordinasikan serta aktif 

dalam berbagai jenis cabang permainan. 

3. Aspek Bahasa 

Berkembangnya penggunaan bahasa sandi dan mulai tertarik mempelajaro 

bahasa asing, menyukai literatur yang mengandung unsur erotik, fantastik 

dan estetik. 

4. Aspek sosial 

Keinginan menyendiri dan bergaul dengan banyak teman tetapi bersifat 

temporer, serta adanya kebergantungan yang kuat kepada kelompok sebaya. 

5. Perilaku Kognitif 

1) Mampu berfikir dengan logika formal (asosiasi, diferensiasi, komparasi, 

kausalitas) yang bersifat abstrak, meskipun relatif terbatas. 

2) Mengalami perkembangan kecakapan dasar intelektual 

3) Menunjukkan bakat dalam diri. 
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6. Moralitas 

1) Adanya ambivalensi antara keinginan bebas dari dominasi pengaruh 

orang tua dengan kebutuhan dan bantuan dari orang tua 

2) Memiliki sikap dan cara berfikir yang kritis dengan mulai mengkaji 

sistem nilai etis dengan kenyataannya dalam perilaku sehari-hari 

3) Mengidentifikasi dengan tokoh moralitas yang dipandang tepat dengan 

tipe idolanya 

7. Perilaku keagamaan  

1) Mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan mulai 

dipertanyakan secara kritis dan skeptis 

2) Masih mencari dan mencoba menemukan pegangan hidup 

3) Penghayatan kehidupan keagamaan sehari-hari dilakukan atas 

pertimbangan adanya semacam tuntutan yang memaksa dari luar 

dirinya. 

8. Konatif, emosi, afektif dan kepribadian 

1) Menunjukkan kecenderungan pada lima kebutuhan dasar (fisiologis, 

rasa aman, kasih sayang, harga diri dan aktualisasi diri) 

2) Reaksi dan ekspresi emosional masih labil dan belum terkendali seperti 

pernyataan marah, gembira atau kesedihannya masih dapat berubah-

ubah dan berganti. 

3) Masa kritis dalam menghadapi masa kritis idenstitasnya yang sangat 

dipengaruhi oleh kondisi psikososialnya, yang akan membentuk 

kepribadiannya 
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4) Cenderung memiliki arah sikap teoritis, ekonomis, estetis, sosial, politis 

dan religius, meski dalam taraf eksplorasi dan mencoba-coba. 

2.2 Konsep Perilaku 

2.2.1 Pengertian Perilaku 

Perilaku merupakan semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat 

diamati langsung atau yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Skinner (1938) 

dalam  menyatakan bahwa perilaku adalah respon seseorang terhadap stimulus 

(rangsangan dari luar) Perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap 

organisme (Notoatmodjo 2012).  

Skinner membedakan dua respon, yaitu: 

1. Respondent response atau reflexive, yaitu respons yang ditimbulkan oleh 

rangsangan-rangsangan stimulus tertentu.  

2. Operant response atau instrumental response, yaitu respons yang timbul 

dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus tertentu.  

Berdasarkan bentuk respon terhadap stimulus, perilaku dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

1. Perilaku Tertutup (covert behavior) 

Perilaku tertutup (covert behavior) merupakan respon seseorang 

terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon terhadap 

stimulus ini terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran dan 

sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum 

dapat diamati secara jelas oleh orang lain. 

2. Perilaku Terbuka (overt behavior) 
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Perilaku Terbuka (overt behavior) merupakan  respon seseorang 

terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon ini 

sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik yang dapat dilihat oleh orang 

lain. 

2.2.2 Determinan dan Domain Perilaku 

Bentuk respon seseorang terhadap stimulus sangat tergantung pada 

karakteristik orang yang bersangkutan. Faktor-faktor yang membedakan respon 

terhadap stimulus disebut dengan determinan perilaku (Notoatmodjo 2012). 

Determinan perilaku ini dibedakan menjadi dua, antara lain: 

1. Determinan atau faktor internal, yaitu karakteristik seseorang yang bersifat 

given atau bawaan, misalnya: tingkat kecerdasan, tingkat emosional, jenis 

kelamin dan sebagainya. 

2. Determinan atau faktor eksternal, yaitu lingkungan (lingkungan fisik, 

budaya, ekonomi, politik). faktor lingkungan ini yang dominan mewarnai 

perilaku seseorang. 

Benyamin Bloom (1938) membagi perilaku manusia ke dalam tiga domain, 

yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Teori Bloom ini dimodifikasi untuk 

pengukuran hasil pendidikan kesehatan, yaitu: 

1. Pengetahuan (Knowledge) 

Menurut Notoatmodjo (2012) menyatakan bahwa pengetahuan 

merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah seseorang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan ini merupakan 

domain yang penting dalam membentuk tindakan seseorang (over 

behaviour). 
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Pengetahuan dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan, 

antara lain: 

1) Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat sesuatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya, mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik 

dari rangsangan yang telah diterima, sehingga tahu merupakan tingkat 

pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa 

seseorang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain dapat 

menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan dan menyatakan 

(Notoatmodjo 2012). 

2) Memahami (Comprehension) 

Memahami adalah kemampuan untuk menjelaskan secara benar 

dan dapat menginterpretasikan materi secara benar. Seseorang dikatakan 

paham apabila dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan 

suatu objek yang telah dipelajari (Notoatmodjo 2012). 

3) Aplikasi (Application) 

Kemampuan untuk menerapkan materi yang telah dipelajari pada 

suatu kondisi yang sebenarnya. Misalnya penggunaan hukum-hukum, 

rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks yang lain 

(Notoatmodjo 2012). 

4) Analisis (Analysis) 

Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek ke dalam satu struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu 
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sama lain, misalnya dapat menggambarkan (membuat bagan), 

membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya 

(Notoatmodjo 2012). 

5) Sintesis (Synthesis) 

Sintesis merupakan suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang 

baru atau kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-

formulasi yang ada sebelumnya. Misalnya dapat menyusun, dapat 

merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan suatu teori 

atau rumusan-rumusan yang telah ada (Notoatmodjo 2012). 

6) Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi adalah kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap sesuatu yang didasari pada suatu kriteria yang 

ditentukan sendiri atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. 

misalnya dapat membandingkan, dapat menfsirkan sebab akibat, dapat 

menanggapi sesuatu yang terjadi (Notoatmodjo 2012). 

2. Sikap (Attitude) 

Notoatmodjo (2012) menyatakan bahwa sikap merupakan reaksi atau 

respon tertutup seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Menurut 

Newcomb, sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan 

bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap bukan suatu tindakan 

atau aktivitas, melainkan presdisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap 

merupakan suatu kesiapan untuk bereaksi terhadap objek sebagai suatu 

panghayatan terhadap objek (Notoatmodjo 2012). 
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Menurut Notoatmodjo (2012), sikap terdiri dari beberapa tingkatan, 

antara lain: 

1) Menerima (Receiving) 

2) Merespons (Responding) 

3) Menghargai (Valving) 

4) Bertanggung jawab (responsible) 

3. Praktik atau Tindakan (Practice) 

Menurut Notoatmodjo (2012), praktik mempunyai beberapa tingkatan, 

antara lain: 

1) Respons terpimpin (guided respons) 

Melakukan sesuatu dengan urutan yang benar dan sesuai dengan 

contoh merupakan indikator praktik tingkat pertama (Notoatmodjo 

2012). 

2) Mekanisme (Mechanism) 

Mekanisme diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan 

dengan benar dan telah menjadi suatu kebiasaan(Notoatmodjo 2012). 

3) Adopsi (Adoption) 

Adopsi yaitu suatu praktik atau tindakan yang sudah berkembang 

dengan baik, tindakan tersebut sudah dimodifikasi tanpa mengurangi 

kebenaran tindakan tersebut (Notoatmodjo 2012). 

2.3 Konsep Perilaku Seksual Pranikah 

2.3.1 Pengertian Perilaku Seksual Pranikah 

Perilaku seksual merupakan segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat 

seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk 
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tingkah laku ini sangat bermacam-macam, seperti perasaan tertarik sampai 

tingkah laku, berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek seksualnya berupa 

orang lain, orang dalam khayalan atau diri sendiri (Sarwono 2012).  

Menurut Nugroho (2009), hubungan seksual yang benar adalah terjadi 

diantara dua orang berlainan jenis, yaitu pria dan wanita. Perilaku seksual 

diebabkan oleh sifat manusia yang mempunyai berbagai nafsu. 

Menurut Stuart dan Sundeen (1999), perilaku seksual yang adaptif 

dilakukan ditempat pribadi dalam ikatan yang sah menurut hukum. Sedangkan 

perilaku seks pranikah merupakan perilaku seksual yang dilakukan tanpa melalui 

proses pernikahan yang sah menurut hukum maupun agama. 

2.3.2 Tahapan Perilaku seksual pranikah remaja 

Menurut Irawati dan Prihyugiarto (2005) Berbagai macam perilaku seksual 

beriiko yang terdiri atas tahapan-tahapan tertentu meliputi: berpegangan tangan, 

cium kening, cium basah, berpelukkan, memegang dan meraba bagian sensitif, 

petting, oral sex dan bersenggama (intercourse).  

Perilaku seksual pada remaja dapat diwujudkan dengan tingkah laku yang 

bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik, berkencan, berpegangan tangan, 

mencium pipi, berpelukkan, mencium bibir, memegang payudara di atas baju, 

memegang payudara di balik baju, memegang alat kelamin di atas baju, 

memegang alat kelamin di bawah baju dan melakukan senggama. Objek 

seksualnya orang lain, orang dalam khayalan, atau diri sendiri (Sarwono, 2012). 

Rangkaian perilaku seksual menurut The Diagram Group, secara umum 

ditunjukkan dengan tahapan perilaku eye to body, eye to eye, voice to voice, hand 
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to hand, arm to shoulder, arm to waist, mouth to mouth, hand to head, hand to 

body, mouth to breast, hand to genital dan genital to genital. 

Hal tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh Soetjiningsih (2008), 

tahapan perilaku seks pranikah remaja yaitu: (1) berpegangan tangan, (2) 

memeluk/dipeluk bahu, (3) memeluk/dipeluk pinggang, (4) ciuman bibir, (5) 

ciuman bibir sambil berpelukan, (6) meraba/diraba daerah erogen (payudara/alat 

kelamin) dalam keadaan berpakaian, (7) mencium/dicium daerah erogen dalam 

keadaan berpakaian, (8) saling menempelkan alat kelamin dalam keadaan 

berpakaian, (9) meraba/diraba daerah erogen dalam keadaan tanpa pakaian, (10) 

mencium/dicium daerah erogen dalam keadaan tanpa pakaian, (11) saling 

menempelkan alat kelamin dalam keadaan tanpa berpakaian, (12) hubungan 

seksual 

2.3.3 Klasifikasi Perilaku Seks Pranikah Remaja 

Menurut Steinberg (2002), bentuk perilaku seksual yang seringkali terdapat 

di kalangan remaja terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu: 

1. Perilaku seksual autoerotik 

Perilaku seksual yang dilakukan oleh diri sendiri untuk mencapai kepuasan, 

yaitu melakukan fantasi seksual melalui film atau gambar dan melakukan 

masturbasi. 

2. Perilaku Sosioseksual 

Perilaku seksual yang melibatkan orang lain. Perilaku sosioseksual ini dapat 

melibatkan keintiman atau pun tidak. Bentuk perilaku seksual yang bersifat 

sosial dapat berupa berciuman, necking, petting, kontak genital, hubungan 

kelamin dan seks oral. 
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Kategori perilaku seksual berdasarkan skala study of value karya All Port dan 

Vernan dalam Sumantri (2012), yaitu: 

1. Rendah, yaitu apabila melakukan pegangan tangan, berpelukan, berciuman 

dengan pasangan, baik ciuman kening, mata, pipi ataupun bibir. 

2. Sedang, yaitu apabila melakukan ciuman, bermesraan, mengeksplorasi daerah 

genital dan melakukan perabaan antara lain di daerah keher, payudara maupun 

alat kelamin. 

3. Tinggi, yaitu apabila melakukan ciuman, bermesraan, mengeksplorasi daerah 

genital, petting yaitu onani atau maturbasi dan menjilat alat kelamin. 

4. Sangat tinggi, yaitu apabila melakukan ciuman, bermesraan, mengeksplorasi 

daerah genital , petting, sampai dengan sexual intercourse. 

2.3.4 Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Perilaku Seks Pranikah 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seks pranikah antara lain: 

1. Faktor Budaya dan struktur sosial 

Menurut Al Ghifari (2003) dalam Fitriah (2017), menjelaskan bahwa 

kualitas lingkungan yang kurang sehat, seperti lingkungan masyarakat yang 

mengalami kesenjangan komunikasi antar tetangga. Kualitas keluarga yang tidak 

mendukung anak untuk berperilaku baik, bahkan tidak mendapatkan kasih sayang 

dari orangtua dan pergeseran norma keluarga dalam mengembangkan norma 

positif. Disamping itu keluarga yang tidak memberikan arahan seks yang baik, 

dapat mempengaruhi perilaku remaja yang tinggal di lingkungan tersebut. 
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Kejadian hamil luar nikah adlaah pengaruh kondisi lingkungan serta kondisi 

kehidupan keluarga dimana remaja tinggal. Pengawaan orang tua, perubahan pada 

penilaian masyarakat mengenai hamil luar nikah yang dahulu dianggap tabu 

sekarang berubah menjadi hal yang biasa. Peran adat sangat berpengaruh untuk 

mengendalikan perilaku yang mneyimpang karena didalamnya berisi norma-

norma dan nilai-nilai yang harus dilakukan (Yanti, 2013).  

Nilai budaya di masyarakat tentang perilaku seksual pranikah bahwa 

hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan adalah aib bagi keluarga dan 

masyarakat dan adanya anggapan-anggapan tertentu tentang nilai keperawanan 

yang masih dijunjung tinggi (Egalita, 2012). 

Beberapa daerah di Indonesia masih menerapkan adanya penangkapan 

muda-mudi yang berpacaran yang melanggar norma dan tata krama derah tersebut 

lalu ditangkap dan dinikahkan. Tindakan tersebut bertujuan agar tidak terjadi 

pelanggaran norma susila bahkan norma agama yang semakin jauh. Perilaku 

seksual yang dilakukan di luar nikah dianggap tabu dan aib oleh masyarakat. Tata 

pergaulan masih dinilai dari tatanan kesopanan (Yanti, 2013) 

2. Pengaruh teman sebaya 

Piegat menyatakan bahwa, teman sebaya adalah anak remaja dengan tingkat  

usia atau tingkat kedewasaan yang sama. Pengaruh teman sebaya bagi remaja 

dapat menjadi positif atau negatif (Taufik 2010). 

Menurut Lubis (2017), remaja laki-laki berpeluang lebih besar untuk 

melakukan perilaku seksual berisiko dibandingkan dengan remaja perempuan. 

Pengaruh peran teman sebaya yang negatif memiliki peluang lebih besar untuk 
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melakukan perilaku seksual berisiko. Semakin besar pengaruh teman sebaya maka 

remaja semakin memiliki kecenderungan untuk berperilaku seksual berisiko. 

Pengaruh teman sebaya membuat remaja mempunyai kecenderungan untuk 

memakai norma aturan teman sebaya dibandingkan norma sosial yang ada 

(Kusmiran, 2012). Peraturan pemerintah No.61 tahun 2014 tentang kesehatan 

reproduksi dijelaskan tentang pencegahan dan perlindungan remaja dari perilaku 

seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya dengan pelayanan kesehatan 

reproduksi remaja (PKPR) dilaksanakan melalui pemberian komunikasi, 

informasi dan edukasi dilaksanakan melalui proses pendidikan formal dan 

nonformal serta kegiatan pemberdayaan remaja sebagai pendidik sebaya atau 

konselor sebaya. 

3. Sumber informasi / teknologi 

Menurut Lubis (2017), paparan pornografi yang tinggi memiliki peluang 

lebih besar  untuk berperilaku seksual berisiko dibandingkan remaja dengan 

paparan pornografi yang rendah. Media cetak dan media elektronik merupakan 

media yang paling banyak dipake sebagai penyebarluasan pornografi. 

Perkembangan hormonal pada remaja dipacu oleh paparan media massa yang 

menyebabkan rasa ingin tahu dan memancing keinginan untuk mencoba dalam 

aktivitas seksual. 

Remaja belajar tentang hubungan seksual di seluruh dunia melalui televisi 

dan internet, disitus tertentu seperti facebook dan youtube (Geugten, et.al, 2013). 

Remaja yang masih memegang teguh nilai dan norma tradisi, dan remaja yang 

rendah akses internet/jejaring sosial menunjukkan perilaku yang lebih baik dalam 

pergaulan dan membatasi dalam pergaulan bebas (Ekasari & Dharmawan, 2012). 
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4. Peran keluarga/orang tua 

Menurut Nugroho (2009), orang tua dapat mempengaruhi perilaku seks 

anaknya melalui tiga cara, yaitu: komunikasi, bertindak sebagai contoh (role 

model), dan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian Darmasih (2009), peran 

keluarga sangat berpengaruh terhadap perilaku seks pranikah pada remaja. 

Semakin tinggi peran keluarga pada remaja, maka perilaku seks pranikah remaja 

semakin baik. Orang tua dan struktur keluarga mempengaruhi perilaku seks 

remaja. keluarga berperan membangun norma-norma budaya seksualitas pada 

remaja (Wamoyi, 2015).  

Pendapatan dan pekerjaan orangtua berhubungan dengan efikasi diri lebih 

tinggi terhadap berperilaku seksual aman. Pendapatan orang tua berhubungan 

dengan efikasi diri lebih tinggi terhadap perilaku seksual tidak aman dan menjadi 

pelindung untuk resiko melakukan seksual dini (Kao & Winifred, 2013). 

Pekerjaan orangtua untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tidak jarang 

menyebabkan orang tua harus bekerja dengan menghabiskan banyak waktu di luar 

keluarga. Pekerjaan orangtua menyebabkan intensitas komunikasi dan kurang 

perhatian, kasih sayang, pengawasan dan pola pengasuhan dari orang tua serta 

kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua. Komunikasi anak lebih banyak 

pada teman sebaya. Anak lebih mencari kehangatan kasih sayang bukan dari 

keluarga sehingga sangat berisiko untuk terjadi perilaku seksual menyimpang 

(Kao & Winifred, 2013). 

2.3.5 Dampak Perilaku Seks Pranikah 

Dampak yang ditimbulkan dari perilaku seks pranikah (Soetjiningsih, 2006; 

Surbakti, 2009), antara lain: 
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1. Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) 

Menurut Sugiharta dalam Soetjiningsih (2006), KTD merupakan suatu 

kehamilan karena suatu sebab, maka keberadaannya tidak diinginkan oleh 

salah satu atau kedua calon orang tua bayi tersebut. 

2. Bertentangan dengan ajaran agama 

3. Bertentangan dengan etika, moral dan kepatuhan sosial 

Melakukan hubungan seksual bukan dengan pasangan yang terkait 

pernikahan resmi, merupakan pelanggaran etika, moral dan kepatuhan 

sosial.  

4. Sumber dari penyebaran berbagai penyakit 

Seks bebas atau berganti-ganti pasangan adalah sumber berbagai 

penyakit, terutama penyakit kelamin yang ditularkan melalui hubungan 

seksual antara lain: penyakit Gonorrhoe (GO), siphilis, dan HIV/AIDS. 

5. Mengakibatkan lonjakan pertumbuhan penduduk 

Salah satu resiko seks bebas adalah kehamilan remaja. Apabila banyak 

remaja yang hamil sehingga terpaksa menikah pada usia muda, maka terjadi 

peningkatan penambahan penduduk yang besar, tetapi dengan kualitas yang 

buruk. 

6. Menimbulkan keresahan sosial 

Menimbulkan keresahan sosial karena selain berpotensi 

mengakibatkan kehamilan yang tidak diingikan, juga bertentangan dengan 

nilai-nilai luhur budaya, ajaran agama, dan kepatuhan sosial. 

7. Merusak generasi muda 

8. Menghancurkan masa depan remaja  
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9. Menimbulkan perasaan bersalah 

10. Merusak organ-organ reproduksi 

 

 

 

Dampak perilaku seksual pranikah pada remaja menurut (Sarwono 2012), 

antara lain: 

1. Dampak Psikologis 

Dampak psikologis dari perilaku seksual pranikah pada remaja 

diantaranya perasaan marah, takut, cemas, depresi, rendah diri, bersalah dan 

berdosa 

2. Dampak Fisiologis 

Dampak fisiologis dari perilaku seksual pranika yaitu dapat 

menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi. 

3. Dampak Sosial 

Dampak sosial yang timbul akibat perilaku seksual pranikah antara 

lain: dikucilkan, putus sekolah dan perubahan peran menjadi ibu. Selain itu 

tekanan dari masyarakat yang mencela dan menolak keadaan tersebut. 

4. Dampak Fisik 

Dampak fisik yang ditimbulkan adalah berkembangnya penyakit 

menular seksual di kalangan remaja. Infeksi penyakit menular seksual dapat 

menyebabkan kemandulan dan rasa sakit kronis serta meningkatkan resiko 

terkena PMS dan HIV/AIDS. 
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2.3.6 Peran Perawat Komunitas dalam Pemenuhan Kebutuhan Perilaku 

Seksual Remaja 

Menurut Nies & McEwen (2001), pelayanan keperawatan komunitas pada 

populasi at risk ditekankan pada mengkaji kebutuhan dan sumber-sumber serta 

mengidentifikasi nilai-nilai dalam populasi tersebut melalui kerjasama dengan 

komunitas. 

Konsep at risk secara umum digunakan oleh perawat komunitas pada 

praktek pencegahan penyakit, sehingga peran perawat dalam pemenuhan 

kebutuhan populasi berisiko di komunitas dapat dilakukan melalui tindakan 

pencegahan. Tindakan pencegahan tersebut dapat berupa prevensi primer, 

sekunder, dan tersier (Hitchock et al. 1999). 

3. Prevensi Primer 

Pencegahan prmer merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mencegah 

penyakit, ketidakmampuan, dan cidera. Pencegahan primer melibatkan 

peningkatan kesehatan melalui penyuluhan kesehatan dengan penekanan pada 

pembentukan gaya hidup sehat guna meningkatkan tingkat fungsi optimal (seperti 

nutrisi, latihan, tidur, rekreasi, relaksasi, tidak mengguakan alkohol, tembakau an 

obat-obatan), pembentukan kepribadian yang sehat, konseling an pembentukan 

lingkungan sosial yang sehat (Hitchock et al. 1999).  

Remaja merupakan sasaran promosi kesehatan, karena remaja merupakan 

kelompok yang berisiko tinggi terhadap perilaku seksual. Misalnya remaja yang 

mempunyai pacar berisiko terjadinya perilaku seksual. Promosi kesehatan pada 

kelompok remaja tersebut merupakan upaya mencegah perilaku seks sebelum 

menikah (Nurhayati 2011). 
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4. Prevensi Sekunder 

Pencegahan sekunder merupakan aktivitas yang berhubungan dengan 

deteksi dini dan treatment. Fokus pencegahan ini adalah melakukan skrining 

untuk mendeteksi penyakit pada fase awal. Peraat dapat melakukan pencegahan 

sekunder dengan mengobservasi individu atau kelompok yang termasuk ke dalam 

populasi berisiko serta mengidentifikasi faktor risikonya (Hitchock et al. 1999). 

Menurut Nurhayati (2011), sasaran promosi kesehatan pada kelompok 

remaja yang aktif melakukan perilaku seksual. Misalnya pekerja seks pada 

kelompok remaja. Promosi kesehatan pada kelompok ini untuk mencegah 

terjadinya penyakit akibat perilaku seksual. Misalnya penyakit menular seksual 

(PMS) pada remaja. 

5. Prevensi Tersier 

Pencegahan tersier adalah aktivitas yang dilakukan untuk mencegah 

penyakit tidak bertambah parah (kronis) dan tidak menimbulkan ketidakmampuan 

pada individu. Pencegahan tersier dapat dilakukan dengan melakukan rehabilitasi 

kepada individu yang meliputi rehabilitasi fisik, psikis, dan spiritual (Hitchock et 

al. 1999). Sasaran promosi kesehatan pada remaja yang menderita penyakit akibat 

perilaku seksula atau remaja yang baru sembuh dari penyakit akibat perilaku 

seksual (recovery). Tujuan dari promosi kesehatan agar remaja ini segera pulih 

kembali kesehatannya dan mencegah kecacatan akibat penyakitnya (Nurhayati 

2011). 
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2.4 Konsep Transcultural Nursing 

2.4.1 Definisi Transcultural Nursing 

Trancultural nursing adalah suatu ilmu budaya yang mempunyai cakupan 

luas dalam keperawatan yang meliputi proses belajar dan praktik keperawatan 

yang berfokus pada perbedaan dan kesamaan diantara budaya dengan tetap 

menghormati nilai keperawatan, ekspresi, kepercayaan sehat-sakit dan pola 

kebiasaan mereka, dan bertujuan untuk mengembangkan landasan pengetahuan 

ilmiah dan humanistik guna menyiapkan praktik asuhan keperawatan pada 

kebudayaan yang spesifik dan universal (Leininger, 2002; Cristensen & Kenney, 

2009). Kebudayaan yang spesifik yaitu kebudayaan dengan nilai-nilai, keyakinan, 

pola perilaku tertentu yang tidak dimiliki oleh kelompok lain, kebudayaan 

universal yaitu kebudayaan dengan kesamaan nilai-nilai, norma-norma perilaku, 

dan pola hidup yang dilakukan atau diyakini oleh semua kebudayaan (Swanson & 

Nies, 1997). 

2.4.2 Model Konseptual Transcultural Nursing 

Model konseptual yang dikembangkan oleh Leininger dalam menjelaskan 
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asuhan keperawatan dalam konteks budaya digambarkan dalam bentuk “Sunrise 

Model” dimana terdapat keberagaman budaya dalam kehidupan sehari-hari dan 

menjelaskan alasan mengapa pengkajian budaya harus dilakukan secara 

komprehensif. 

Gambar 2. 1 Leininger’s sunrise model untuk menggambarkan teori asuhan 
keperawatan transkultural yang diberikan pada berbagai budaya. 
(Leininger, 2002).  

Gambar matahari terbit sebagai lambang atau simbol perawatan. Suatu 

kekuatan untuk memulai pada puncak dari model ini dengan pandangan dunia dan 

keistimewaan struktur sosial untuk mempertimbangkan karena dapat 

mempengaruhi kesehatan dan perawatan atau menjadi dasar untuk berfokus pada 

keperawatan prefosional dan sistem perawatan kesehatan secara umum. Anak-

anak berarti mempengaruhi tapi tidak menjadi penyebab atau garis hubungan. 

Garis putus-putus pada model ini mengidinkasikan sistem terbuka. Model ini 

menggambarkan bahwa tubuh manusia tidak terpisahkan dari budaya mereka 

(Giger & Davidhizar, 2013). 

Model tersebut beranggapan bahwa nilai-nilai pelayanan budaya 

kepercayaan dan praktik merupakan hal yang tidak dapat diubah dalam budaya 

dan dimensi struktural sosial masyarakat, termasuk di dalamnya konteks 

lingkungan, bahasa dan riwayat etnik (Potter, Patricia. A & Perry 2010). 

Pelayanan kemanusiaan bersifat universal, terhadap semua kultur, bertahan 

dalam kutur yang bervariasi, mampu memberikan pelayanan bersifat universal 

dalam berbagai cara, terhadap kultur yang berbeda kebutuhan dan kodisi 

(Nursalam, 2015). 

Leininger mengasumsikan keperawatan sebagai profesi yang turut 

menentukan keharmonisan kultur dengan pelayanan kesehatan baik dalam konsep 
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sehat maupun sakit kepada masyarakat dengan berbagai macam latar belakang 

budaya. Ada tiga tipe tindakan yang diangkat Leininger, dimana tindakan tersebut 

didasarkan pada budaya klien sehingga dengan demikian akan harmonis dengan 

kebutuhan dan nilai-nilai klien. Mempertahankan budaya lokal, memperhatikan 

cara-cara atau negosiasi budaya lokal, dan melakukan restruktur atau membuat 

pola baru sesuai budaya lokal. Melalui tindakan ini akan menurunkan stress kultur 

dan potensial koflik atau ketidakcocokan antara klien dengan petugas kesehatan 

ataupun tindakan perawatan (George & Yulia 1990, dalam Nursalam 2015). 

Ditemukan oleh Leininger pada tahun 1950an, teori tentang perawatan 

berbasis budaya ini bersifat holistik dan komprehensif untuk menghasilkan 

pengetahuan tentang budaya di seluruh dunia dan untuk membimbing praktik 

keperawatan. Berdasarkan perspektif antropologi, Leininger mendefinisikan 

budaya sebagai pembelajaran, kebersamaan, transmisi pengetahuan sebagai nilai 

dari perilaku kebiasaan, keyakinan, dan norma dari kelompok tertentu. Tujuan 

akhir dari teori ini adalah perawatan kongruen secara budaya yang didefinisikan 

sebagai tindakan keperawatan atau pengambilan keputusan sesuai dengan 

kebudayaan, secara khusus disesuaikan dengan kebutuhan klien dalam rangka 

meningkatkan atau menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka (Leininger 2002 

dalam Ping Zou 2016). 

Model konseptual Leininger memiliki 4 level pandangan (Nursalam, 2013). 

1. Level pertama. Lebih abstrak, menunjukkan bagaimana pandangan dunia 

dan level sistem sosial, menjelaskan mengenai dunia diluar budaya, suatu 

suprasistem dalam sistem umum. 
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2. Level kedua. Menjelaskan pengetahuan tentang individu, keluarga, 

kelompok, dan institusi pada sistem pelayanan kesehatan. Pada level ini 

unsur budaya mulai tampak jelas, khususnya budaya tertentu, ekspresi dan 

hubungannya dengan pelayanan kesehatan yang sudah ada. 

3. Level ketiga. Level ini berfokus pada sistem adat dan istiadat yang ada di 

masyarakat, sistem pelayanan profesional, medis dan keperawatan. 

4. Level empat, terdapat pengambilan keputusan keperawatan dan tindakan-

tindakan, melibatkan kultur penyediaan atau mempertahankan pelayanan, 

kultur pelayanan akomodasi/negosiasi dan kultur pelayanan dipola kembali 

atau retrukturasi.   

2.4.3 Komponen Teori Transcultural Nursing (Leininger 2006) 

1. Care  

Sesuatu yang abstrak dan menunjukkan kejadian atau ekspresi yang 

berhubungan dengan bantuan, mendukung, memungkinkan, untuk 

memfasilitasi dalam membantu orang lain sesuai dengan kebutuhan atau 

mengantisipasi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesehatan, keadaan 

manusia, cara hidup atau untuk menghadapi kematian. 

2. Culture 

Pandangan hidup dari seseorang individu atau kelompok dengan 

mengacu pada nilai-nilai keyakinan, norma, pola dan praktik yang 

dipelajari, dibagikan dan diwariskan antar generasi. 

3. Culture care 

Kebudayaan yang berasal dari tindakan membantu, mendukung, 

memfasilitasi individu lain atau kelompok dengan kebutuhan untuk 
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mengantisipasi masalah yang membutuhkan pedoman dalam pengambilan 

keputusan atau tindak keperawatan dan diaggap bermanfaat bagi kesehatan 

atau kesejahteraan orang, atau untuk menghadapi kecacatan, kematian atau 

kondisi manusia lainnya. 

4. Culture care diversity 

Keanekaragaman budaya atau perbedaan dalam mengartikan 

perawatan, pola, nilai-nilai, simbol dan adat istiadat dalam suatu budaya. 

 

5. Worldview 

Cara individu atau kelompok untuk meninjau dan memahami dunia 

mereka untuk memberikan penilaian terhadap sikap, gambar, atau perspektif 

tentang kehidupan mereka dan dunia. 

6. Cultural and social structure dimension 

Suatu pola yang dinamis, holistik, dan saling terkait atau budaya yang 

menonjol yang berhubungan dengan agama atau spiritualitas, keluarga 

(sosial) peraturan dan kebijakan, ekonomi, pendidikan, teknologi, nilai-nilai 

budaya, bahasa dan faktor ethnichistory dalam perbedaan budaya. 

7. Environment context 

Gabungan dari suatu peristiwa, situasi atau pengalaman hidup, terkait 

yang memberikan makna dan untuk membimbing pernyataan dan keputusan 

manusia terutama dalam lingkungan, situasi atau wilayah geografis. 

8. Ethnohistory 
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Urutan fakta, peristiwa, atau perkembangan dari waktu ke waktu 

sebagaimana diketahui atau diskusikan menurut orang-orang yang 

mempelajarinya. 

9. Emic 

Mengacu pada pandangan lokal atau pandangan dari dalam dan nilai-nilai 

tentang peristiwa. 

10. Etic 

Mengacu pada pandangan luar dan nilai-nilai tentang peristiwa. 

 

 

11. Health 

Sebuah negara yang sejahtera atau negara yang sehat dapat diketahui 

dari budaya yang ditetapkan, dinilai, dan dipraktikan oleh individu atau 

kelompok yang memungkinkan mereka untuk digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

12. Nursing 

Mempelajari humanistik dan berdasarkan keilmiahan dan disiplin 

yang difokuskan pada perawatan budaya, pengetahuan holistik dan 

kompetensi untuk membantu individu atau kelompok untuk 

mempertahankan atau mendapatkan kembali kesehatan mereka. 

Kesejahteraan yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan kematian 

yang bermakna dengan baik. 

13. Culture care prevention and/or maintenance 
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Bantuan, dukungan, fasilitas, atau memungkinkan tindakan 

profesional dan keputusan yang membantu orang dari budaya tertentu untuk 

mempertahankan dan/atau melestarikan nilai-nilai perawatan yang relevan 

sehingga mereka dapat mempertahankan kesejahteraan mereka, sembuh dari 

penyakit, atau menghadapi kecacatan dan/atau kematian. Mempertahankan 

budaya dilakukan bila budaya klien tidak bertentangan dengan kesehatan. 

Tindakan keperawatan diberikan sesuai dengan nilai yang relevan sehingga 

klien dapat mengoptimalkan status kesehatannya. 

14. Culture care accomodaton and/or negotiations 

Bantuan, dukungan, fasilitas, atau memungkinkan tindakan 

profesional yang kreatif dan keputusan yang membantu orang dari budaya 

yang ditunjuk atau kultur untuk beradaptasi atau bernegosiasi untuk hasil 

kesehatan yang menguntungkan atau memuaskan dengan penyedia layanan 

profesional. Negosiasi budaya yaitu intervensi keperawatan untuk 

membantu klien beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih 

menguntungkan kesehatannya. Perawat membantunya agar dapat memilih 

budaya lain yang lebih mendukung peningkatan kesehatan. 

15. Culture care repatterning and/or restructuring 

Bantuan, dukungan, fasilitas, atau memungkinkan tindakan 

profesional yang kreatif dan keputusan yang membantu klien untuk 

meyusun ulang, mengubah, atau memodifikasi pandangan hidup mereka 

untuk pola kesehatan yang baru, berbeda, dan menguntungkan tetapi masih 

menghormati nilai-nilai budaya dan keyakinan klien dan memberikan 

pandangan hidup mengenai kesehatan yang lebih menguntungkan daripada 
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sebelum adanya perubahan pada klien. Restrukturisasi budaya, dilakukan 

bila budaya yang dimiliki merugikan status kesehatannya. Tindakan 

keperawatan dirancang sesuai latar belakang budaya sehingga budaya tetap 

dindang sebagai rencana hidup yang lebih baik setiap saat. Pola rencana 

hidup yang dipilih biasanya yang lebih menguntungkan dan sesuai 

keyakinan yang dianut. 

16. Culture competent nursing care 

Merupakan kompetensi keperawatan budaya yang digunakan 

berdasarkan perawatan budaya dan pengetahuan tentang kesehatan, kreatif, 

dan kebiasaan yang berarti memutuskan kebiasaan hidup seperti pada 

umumnya dan dibutuhkan untuk manfaat kesehatan yang baik bagi individu 

atau kelompok untuk menghadapi kesakitan, cacat atau kematian. 

2.4.4 Paradigma Transcultural Nursing 

Leininger (1985) menggartikan paradigma keperawatan trasnkultural 

sebagai cara pandang, keyakinan, nilai-nilai, konsep-konsep dalam terlaksananya 

asuhan keperawatan yang sesuai dengan latar belakang budaya terhadap empat 

konsep sentral keperawatan yaitu: manusia, sehat, lingkungan, dan keperawatan 

(Andrew and Boyle, 1995). 

1. Manusia adalah individu, keluarga atau kelompok yang memiliki nilai-nilai 

dan norma-norma yang diyakini dan berguna untuk menetapkan pilihan dan 

melakukan pilihan. Menurut Leininger (1984), manusia memiliki 

kecenderungan untuk mempertahankan budayanya pada saat di manapun dia 

berada. 
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2. Kesehatan adalah keseluruhan aktifitas yang dimiliki klien dalam mengisi 

kehidupan, terletak pada rentang sehat sakit. Kesehatan merupakan suatu 

keyakinan, nilai pola kegiatan dalam konteks budaya yang digunakan untuk 

menjaga dan memelihara keadaan seimbang/sehat yang dapat diobservasi 

dalam aktivitas sehari-hari. Klien dan pasien mempunyai tujuan yang sama 

yaitu mempertahankan keadaan sehat dalam retang sehat sakit yang adaptif 

(Andrew and Boyle, 1995). 

3. Lingkungan didefinisikan sebagai keseluruhan fenomena yang 

mempengaruhi perkembangan, kepercayaan dan perilaku klien. Lingkungan 

dipandang sebagai suatu totalitas kehidupan di mana klien dengan 

budayanya saling berinteraksi. Terhadap tiga bentuk lingkungan yaitu: fisik, 

sosial dan simbolik. Lingkungan fisik adalah lingkungan alam atau 

diciptakan manusia seperti daerah katulistiwa, pegunungan, pemukiman 

padat dan iklim seperti rumah di daerah Eskimo yang hampir tertutup rapat 

karena tidak pernah ada matahari sepanjang tahun. 

Lingkungan sosial adalah keseluruhan strukur sosial yang 

berhubungan dengan sosial individu, keluarga atau kelompok ke dalam 

masyarakat luas. Di dalam lingkunga sosial, individu harus mengikuti 

struktur dan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan tersebut. 

4. Keperawatan 

Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada 

praktik perawatan yang diberikan kepada klien sesuai dengan latar belakang 

budayanya. Asuhan keperawatan ditujukan memandirikan individu sesuai 

dengan budaya klien. Strategi yang digunakan dalam asuhan keperawatan 
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adalah perlindungan atau mempertahankan budaya, mengakomodasi/ 

negosiasi dan mengubah mengganti budaya klien (Leininger 1991). 

1) Cara I: mempertahankan budaya 

Mempertahankan budaya dilakukan bila budaya pasien tidak 

bertentangan dengan kesehatan. Perencanaan dan implementasi 

keperawatan diberikan sesuai dengan nilai-nilai yang relevan yang telah 

dimiliki klien sehingga klien dapat meningkatkan atau mempertahankan 

status kesehatannya. 

2) Cara II: negosiasi budaya 

Intervensi dam implementasi keperawatan pada tahap ini 

dilakukan untuk membantu klien beradaptasi dengan budaya tertentu 

yang lebih mengutungkan kesehatan. Perawat membantu klien agar 

dapat memilih dan menentukan budaya lain yang lebih mendukung 

peningkatan kesehatan, misalnya klien memiliki bayi usia 2 tahun 

mempunyai pantang makan telur, makan telur dapat diganti dengan 

budaya lain. 

3) Cara III: 

Cara ini dilakukan bila budaya yang dimiliki merugikan status 

kesehatan. Perawat berupaya merestrukturisasi gaya hidup klien yang 

biasaya merokok menjadi tidak merokok. Pola rencana hidup yang 

dipilih biasanya yang lebih menguntungkan dan sesuai dengan 

keyakinan yang dianut. 
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2.4.5 Proses Transcultural Nursing 

Pengelolahan asuhan keperawatan dilaksanakan mulai tahap pengkajian, 

diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Andrew and 

Boyle, 1995 dalam Pratiwi, 2011). 

1. Pengkajian 

Pengkajian adalah proses mengumpulkan data untuk mengidentifikasi 

masalah kesehatan klien sesuai dengan latar belakang budaya klien (Giger 

& Davidhizar, 2013). Pengkajian yang dirancang berdasarkan 7 komponen 

yang ada pada Sunrise Model, yaitu: 

1) Faktor pengetahuan (educational factors) 

Latar belakang pendidikan klien adalah pengalaman klien dalam 

menempuh jalur formal tertinggi saat ini. semakin tinggi pendidikan 

klien maka keyakinan klien biasanya didukung oleh bukti-bukti ilmiah 

yang rasional dan individu tersebut dapat belajar beradaptasi terhadap 

budaya yang sesuai dengan kondisi kesehatannya.  

 

2) Faktor ekonomi (economic factors) 

Ekonomi adalah usaha manusia untuk memnuhi kehidupan 

material dari sumber yang terbatas. Klien yang dirawat di rumah sakit 

memanfaatkan sumber-sumber material yang dimiliki untuk 

membiayai sakitnya agar segera sembuh. Faktor ekonomi yang perlu 

dikaji seorang perawat antara lain pemasukan dalam keluarga, sumber 

penghasilan lain, asuransi kesehatan, dampak penghasilan terhadap 

kesehatan.  
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3) Faktor peraturan dan kebijakan (political and legal factors) 

Kebijakan dan peraturan rumah sakit atau asuransi kesehatan 

yang berlaku dan segala sesuatu yang mempengaruhi kegiatan 

individu dalam asuhan keperawatan lintas budaya.  

4) Faktor nilai budaya dan gaya hidup (cultural and life ways) 

Nilai adalah konsep abstrak di dalam diri manusia, mengenai 

apa yang baik dan apa yang buruk. Nilai-nilai budaya adalah suatu 

yang dirumuskan dan ditetapkan oleh penganut budaya yang baik dan 

buruk. Norma adalah aturan sosial atau patokan perilaku yang 

dianggap pantas. Hal yang perlu dikaji antara lain: kepercayaan 

tertentu, tanggung jawab terhadap kesehatan, mitos tentang 

pengobatan dan perawatan, persepsi tentang tenaga kesehatan, 

referensi budaya, ras dan etnik tertentu, akses ke informasi dan 

budaya, pengetahuan, sikap, kebiasaan tertentu, kebiasaan merokok, 

konsumsi alkohol, ataupun obat terlarang, aktifitas fisik, kebiasaan 

makanan, kebersihan, pandangan budaya, hiburan dan rekreasi, 

alternatif gaya hidup, dan lain-lain (Melo, 2013). 

5) Dukungan sosial dan keluarga (kinship and social factors) 

Dukungan keluarga merupakan bagian dari dukungan sosial 

yang berfungsi sebagai sistem pendukung anggota-anggotanya dan 

ditunjukan untuk meningkatkan kesehatan dan proses adaptasi. 

Dukungan sosial dan keluarga merupakan sistem pendorong bagi 

anggota keluarga, sehingga anggota keuarga akan selalu berpikir 

bahwa orang yang mendukung akan selalu siap memberikan 
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pertolongan jika diperlukan. Keluarga memiliki peranan yang sangat 

penting dalam membentuk budaya dan perilaku kesehatan (Friedman, 

2010). 

Tiga jenis atau dimensi dukungan keluarga, yaitu (Arika, 2013): 

(1) Dukungan emosional yang mencakup ungkapan empati, 

kepedulian dan perhatian terhadap orang yang bersangkutan. 

(2) Dukungan penghargaan yang mencakup ungkapan hormat/ 

penghargaan positif untuk orang lain, dorongan maju/ 

persetujuan dengan gagasan atau perasaan individu dan 

perbandingan positif orang tersebut dengan orang lainnya 

misalnya orang tersebut kurang mampu atau lebih buruk 

keadaannya (menambah harga diri). 

(3) Dukungan material instrumental yang mencakup bantuan 

langsung seperti dana atau barang. 

(4) Dukungan kognitif/informatif yang mencakup memberi nasehat, 

petunjuk dan saran. 

 

 

6) Faktor religius dan filosofi (religious and philosophical factors) 

Agama adalah suatu simbol yang mengakibatkan pandangan 

yang sangat realistis bagi pemeluknya. Agama memberikan motivasi 

yang sangat kuat untuk menempatkan kebenaran di atas kehidupannya 

sendiri. Agama menyebabkan seseorang memiliki sifat rendah hati 

dan membuka diri.  
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7) Faktor teknologi (technological factors) 

Teknologi kesehatan adalah sarana prasarana yang 

memungkinkan individu untuk memilih atau mendapatkan penawaran 

yang menyelesaikan masalah dalam pelayanan kesehatan. Masalah 

kesehatan adalah masalah manusia dalam mencapai berbagai aspek 

kehidupan manusia, lingkungan hidup dan budaya (Giger & 

Davidhizar, 2013). Pemanfaatan teknologi kesehatan dipengaruhi oleh 

sikap tenaga kesehatan, kebutuhan serta peminat masyarakat. 

Ketersediaan sarana prasarana meliputi: fasilitas informasi, fasilitas 

kesehatan, alat, uang, waktu, dan tenaga. Faktor teknologi dalam 

keperawatan transkultural meliputi akses terhadap Teknologi, akses 

pada media dan pers, akses pada alat elektronik di lingkungan, dan 

akses pada pelayanan kesehatan, dan lain-lain (Melo, 2013) . 

2. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan merupakan respon klien sesuai latar belakang 

budayanya yang dapat dicegah, diubah, atau dikurangi melalui intervensi 

keperawatan (Giger & Davidhizar, 2013). Diagnosa keperawatan terdapat 

tiga macam yang sering ditegakkan dalam asuhan keperawatan transkultural 

yaitu gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan perbedaan kultur, 

gangguan interaksi sosial berhubungan dengan disorientasi sosiokultural dan 

ketidakpatuhan dalam pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang 

diyakini.  

3. Intervensi dan implementasi 
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Perencanaan dan pelaksanaan dalam transcultural nursing adalah 

suatu proses keperawatan yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan adalah 

suatu proses memilih strategi yang tepat, sedangkan 

pelaksanaan/implementasi adalah melaksanakan tindakan yang sesuai 

dengan latar belakang budaya klien (Giger & Davidhizar, 1995). Intervensi 

dan implementasi ditetapkan berdasarkan tiga pedoman yang ditawarkan 

dalam transcultural nursing yaitu mempertahankan budaya yang dimiliki 

klien bila budaya klien tidak bertentangan dengan kesehatan, 

mengakomodasi budaya klien, jika budaya klien kurang menguntungkan 

kesehatan, dan merubah budaya klien, jika budaya yang dimiliki klien 

bertentangan dengan kesehatan. 

4. Evaluasi  

Evaluasi asuhan keperawatan transkultural dilakukan terhadap 

keberhasilan klien tentang mempertahankan budaya yang sesuai dengan 

kesehatan, mengurangi budaya klien yang tidak sesuai dengan kesehatan 

atau beradaptasi dengan budaya baru yang mungkin sangat bertentangan 

dengan budaya baru yang mungkin sangat bertentangan dengan budaya 

yang dimiliki klien. Melalui evaluasi dapat diketahui asuhan keperawatan 

yang sesuai dengan latar berlakang budaya klien. 

2.5 Keaslian Penelitian 

Mencari sumber artikel ilmiah dengan kata kunci adolescent, sexual 

behavior, prostitution area menggunakan 4 database yaitu Scopus, Sciencedirect, 

Google scholar, Jurnal ners dan  repository Unair. Hasil yang ditemukan 

kemudian dipilih berdasarkan judul, abstrak, dan hasil penelitian dengan cara 
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memasukkan kata kunci, full text, dan publication date time. Limitasi yang 

digunakan adalah tahun 2007-2017 didapatkan 11 artikel jurnal nasional dan 2 

artikel jurnal internasional sesuai dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil 

pencarian tersebut didapatkan keaslian penelitian sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Tabel Keaslian Penelitian 
No Judul Karya Ilmiah dan 

Penulis 
Metode 

(Desain, Sampel, Variabel, 
Instrumen, Analisis) 

Hasil 

1 Analisis faktor yang 
berhubungan dengan niat 
melakukan aktivitas seksual 
pada remaja di sekitar eks 
lokalisasi 
(Khasanah 2016) 
 

D: deskriptif analitik dengan 
pendekatan cross sectional 
S : 55 orang siswa kelas XI 
SMK “X” Surabaya yang 
terletak di daerah eks 
lokalisasi  yang tinggal di 
Banyu Urip dan Kelurahan 
Putat Jaya Surabaya. 
V :  
Independen: sikap tentang 
pencegahan aktivitas seksual, 
norma subjektif tentang 
seksualitas, persepsi 
kemampuan remaja tentang 
pengendalian aktivitas 
seksual 
Dependent:niat melakukan 
aktivitas seksual. 
I: Kuesioner 
A :  Analisis Bivariat 

Ada hubungan sikap 
tentang pencegahan 
aktivitas seksual dengan 
niat melakukan aktivitas 
seksual 
Ada hubungan norma 
subjektif tentang seksualitas 
dengan niat melakukan 
aktivtas seksual 
Ada hubungan persepsi 
kemampuan remaja tentang 
pengendalian aktivitas 
seksual dengan niat 
melakukan aktivitas 
seksual. 

2 Hubungan pola asuh orang 
tua dan lingkungan sosial 
dengan perilaku seksual 
remaja usia 14–21 tahun di 
lingkungan 
Lokalisasi. 
(Yusuf et al. 2007) 
  

D: cross sectional 
S: 104 responden remaja 14-
21 tahun 
V:  
Variabel bebas hubungan 
pola asuh orang tua dan 
lingkungan sosial dan 
variabel tergantung perilaku 
seksual remaja usia 14–21 
tahun di lingkungan 
lokalisasi 
I : Kuesioner terstruktur 
dengan pilihan ganda dan 
beberapa pertanyaan terbuka 
A:  
Uji korelasi Spearman’s Rho 
dan analisis isi (Content 
analysis) dengan tingkat 
kemaknaan p≤0.05. 

Pola asuh orang tua yang 
otoriter 
menunjukkan hubungan 
signifikansi yang kuat 
dengan perilaku seksual 
remaja usia 14–21 tahun di 
lingkungan lokalisasi. 
Lingkungan sosial yang 
kondusif ada hubungan 
signifikansi yang kuat 
dengan perilaku seksual 
remaja usia 14–21 tahun di 
lingkungan lokalisasi. 

3 Faktor yang memengaruhi 
perilaku seksual pranikah 
remaja yang bertunangan di 
Kecamatan Kendit, 
Situbondo. 

D : cross-sectional 
S: 40 remaja berusia 13-15 
tahun yang berada di 
hubungan pertunangan di 
Kecamatan Kendit, 

Ada hubungan yang 
signifikan antara 
pendidikan orang tua 
dengan kontrol orang tua. 
Ada hubungan yang 
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No Judul Karya Ilmiah dan 
Penulis 

Metode 
(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil 

(Anesia et al. 2008) 
 

Situbondo.  
V:  
Independen: umur responden, 
jenis kelamin responden, latar 
belakang pendidikan orang 
tua (pihak ayah), 
pengetahuan tentang seks 
pranikah, sikap terhadap seks 
pra nikah, kontrol orang tua, 
umber informasi tentang seks 
pranikah, latar belakang 
tunangan dan tradisi 
pertunangan di usia muda 
dalam keluarga. 
I: kuesioner 
A: chi square statistic dan 
regresi logistik ganda dengan 
tingkat signifikansi α = 
χsquare (0,05). 

signifikan antara umur, 
pengetahuan, dan sikap 
dengan perilaku seks 
pranikah remaja telah 
bertunangan namun tidak 
ada pengaruh umur, 
pengetahuan, dan sikap 
terhadap perilaku seks 
pranikah remaja yang telah 
bertunangan di Kecamatan 
Kendit Kabupaten 
Situbondo. Tidak ada 
hubungan yang signifi kan 
antara jenis kelamin, 
sumber informasi dan latar 
belakang pertunangan 
orang tua dengan perilaku 
seks pranikah remaja yang 
telah bertunangan di 
Kecamatan Kendit 
Kabupaten Situbondo.  
Ada pengaruh secara signifi 
kan antara kontrol orang tua 
dan tradisi pertunangan usia 
muda dalam keluarga 
dengan perilaku seks 
pranikah remaja yang telah 
bertunangan di Kecamatan 
Kendit Kabupaten 
Situbondo 

4. Peran teman sebaya dan 
paparan media pornografi 
terhadap perilaku 
Seksual remaja di sekolah 
tinggi ilmu kesehatan 
yogyakarta. 
(Lubis 2017) 
 

D: cross sectional 
S: 140 mahsiswa/mahasiswi 
sekolah tinggi ilmu kesehatan 
yogyakarta. 
V:  
Variabel independen: peran 
teman sebaya dan paparan 
media pornografi, sedangkan 
variabel dependennya adalah 
perilaku seksual remaja. 
I: kuesioner 
A: Analisis univariat, bivariat 
menggunakan uji chi square, 
dan analisis multivariat 
regresi logistik dengan 
tingkat kepercayaan 95% 
(p<0,05). 

Terdapat hubungan yang 
bermakna antara peran 
teman sebaya dengan 
perilaku seksual remaja di 
STIKes Yogyakarta. Peran 
teman sebaya yang negatif 
cenderung menyebabkan 
perilaku seksual yang 
berisiko pada remaja. 
Terdapat hubungan yang 
bermakna antara paparan 
media pornografi dengan 
perilaku seksual remaja di 
STIKes Yogyakarta. 
Paparan pornografi yang 
tinggi cenderung 
menyebabkan perilaku 
seksual yang berisiko pada 
remaja. 
Variabel yang berkontribusi 
paling besar atau yang 
paling dominan 
berhubungan dengan 
terjadinya perilaku seksual 
remaja di STIKes 
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No Judul Karya Ilmiah dan 
Penulis 

Metode 
(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil 

Yogyakarta adalah variabel 
alkohol dan narkoba . 
Tidak terdapat hubungan 
yang bermakna antara 
pengetahuan, sikap, kontrol 
diri, pemanfaatan waktu 
luang, ketaatan beragama, 
dan sosial ekonomi dengan 
perilaku seksual remaja di 
STIKes Yogyakarta 

5 Faktor-faktor yang 
berhubungan dengan 
perilaku seksual pranikah 
mahasiswa semester V Stikes 
X Jakarta Timur  
(Oktavia et al. 2013) 

D: Cross sectional 
S: 244 orang 
V: 
variabel independen terdiri 
dari tempat tinggal, 
keharmonisan keluarga dan 
gaya hidup. Sedangkan 
variabel dependen adalah 
perilaku seksual pranikah 
remaja. 
I: kuesioner terstruktur 
A: uji Chi Square 

Perilaku seksual berisiko 
pada mahasiswa semester V 
STIKes X berhubungan 
secara signifikan dengan 
variabel tempat tinggal, 
keharmonisan keluarga dan 
gaya hidup. 

6 Media Pornografi dan 
pengaruh teman sebaya 
dalam perilaku seks remaja. 
(Arifin 2013) 
 

D: cross sectional 
S: 393 remaja di SMA 
Kabupaten Musi Banyuasin 
yang berusia 15-18 tahun. 
V:  
Variabel independen: 
pengaruh teman sebaya dan 
media pornografi, sedangkan 
variabel dependennya adalah 
perilaku seksual remaja 
I: kuesioner 
A: Analisis bivariat, chi-
square 

Ada korelasi antara 
pengaruh teman sebaya 
dengan perilaku seksual 
remaja. 
Tidak ada hubungan antara 
media pornografi dengan 
perilaku seksual. 
 

7 Faktor personal dan sosial 
yang mempengaruhi sikap 
remaja terhadap hubungan 
seks pra nikah: sebuah studi 
di lokalisasi Sunan Kuning 
dan Gambilangu Semarang. 
(Widyastuti 2009)  
 

D: cross-sectional dengan 
dua pendekatan yaitu 
kuantitatif dan kualitatif 
S: 67 responden (15-19 
tahun) diwawancarai 
menggunakan kuesioner 
terstruktur; dan sebanyak 5 
subyek dan 8 informant 
diwawancarai secara 
mendalam 
V: 
Independen: Faktor personal 
dan sosial 
Dependen: Sikap remaja 
terhadap hubungan seks pra 
nikah 
I: Kuesioner terstruktur 
A: Chi Square dan logistik 
regresi 

Hasil uji bivariat 
menunjukkan bahwa jenis 
kelamin, sikap seksualitas 
teman dan paparan seksual 
berhubungan secara 
signifikan dengan sikap 
remaja terhadap hubungan 
seks pranikah. Sedangkan 
hasil uji multivariat 
menunjukkan bahwa yang 
paling menentukan 
terjadinya sikap remaja 
terhadap hubungan seks 
pranikah adalah sikap 
seksualitas teman, baru 
kemudian jenis kelamin. 
Dimana remaja yang 
mempunyai teman liberal 
mempunyai kecenderungan 
32,5 kali lebih besar untuk 
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No Judul Karya Ilmiah dan 
Penulis 

Metode 
(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil 

bersikap lebih permisif 
daripada yang mempunyai 
teman tradisional. Laki-laki 
mempunyai kecenderungan 
4,9 kali lebih besar untuk 
bersikap lebih permisif 
daripada perempuan. 

8 The use of pornography and 
sexual behaviour among 
Norwegian men and women 
of differing sexual 
orientation. 
(Træen & Daneback 2013) 
 

D: cross-sectional 
S: 2381 
V: 
I: The use of pornography 
and sexual behaviour 
D: Norwegian men and 
women of differing sexual 
orientation 
I: questionnaires 
A: logistik regresi 

Among heterosexual men, 
the use of pornography was 
associated with sexual 
activity and sexual 
experimentation often 
portrayed in pornography. 
There was also some evi- 
dence of an association 
between use of 
pornography during partner 
sex and sexual risk 
behaviour in gay/bisexual 
men. 

9 Hubungan peran orang tua 
pada akses media terhadap 
perilaku seksual remaja di 
SMA N 11 Surabaya 
(Fauziah 2016) 
 

D : Desain analitik cross  
sectional 
S : 78 siswa 
V:  
I : Peran orang tua pada 
akses media 
D: Perilaku seksual remaja 
I : kuesioner 
A: uji korelasi Spearman  
Rank 

Hasil penelitian 35 sampel 
memiliki peran orang tua 
pada akses media cukup, 
48.6% berperilaku seksual 
ringan, 42.9% berperilaku 
sedang dan 8,6% 
berperilaku seksual berat. 
Tidak ada hubungan antara 
pearan orang tua pada akses 
media terhadap perilaku 
seksual remaja. 

10 Sexual attitudes, pattern of 
communication, and sexual 
behavior 
among unmarried out-of-
school youth in China 
(Wang et al. 2007) 
 

D: quasi-experimental 
S: 1304 pemuda 
V:  
I: Sexual attitudes, pattern of 
communication, and sexual 
behavior 
D: unmarried out-of-school 
youth in China 
I: Using data from the 
baseline survey of a 
comprehensive sex education 
program that was  conducted 
in a suburb of Shanghai in 
2000–2002 
A: Multivarate logistic 
regression analysis  

The majority (60%) of out-
of-school youth held 
favorable attitudes towards 
premarital sex. Males were 
more likely to have 
favorable attitudes 
compared with females. 
Male youth generally did 
not communicate with 
either parent about sex, 
while one-third of female 
youth talked to their 
mothers about sexual 
matters. Both males and 
females chose their friends 
as the person with whom 
they were most likely to 
talk about sexual matters. 
About 18% of the youth 
reported having engaged in 
sexual intercourse. One-
fifth of sexually active 
youth had always used a 
contraceptive method, and 
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No Judul Karya Ilmiah dan 
Penulis 

Metode 
(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil 

one-quarter had been 
pregnant (or had 
impregnated a partner). 
There were no gender 
differences in rate of 
premarital sex or frequency 
of contraceptive use. 
Multivariate analysis 
revealed that age, 
education, family structure, 
parent's discipline, attitudes 
towards premarital sex, 
pattern of communication 
and dating were 
significantly associated 
with youth premarital sex.  

11 Faktor personal dan 
lingkungan yang 
mempengaruhi perilaku 
seksual pranikah remaja di 
kawasan lokalisasi Dolly 
Kota Surabaya (Sulistiawan 
2014) 

D: cross-sectional 
S: 70 remaja yang 
berdomisili di kawasan 
lokalisasi Dolly.  
V: 
Independen: usia, jenis 
kelamin, tingkat pendidikan, 
pengetahuan, sikap, uang 
saku, usia awal pubertas, 
kedekatan dengan orang tua, 
akses materi menonjol 
seksual media, dan tekanan 
sebaya. 
Dependen: Perilaku seksual 
pranikah remaja 
I: Kuesioner terstruktur 
A: regresi logistik ganda 
multinominal 

Variabel yang 
mempengaruhi perilaku 
seksual pranikah remaja 
adalah pengetahuan . 
variabel yang tidak 
mempengaruhi perilaku 
seksual pranikah remaja 
adalah usia, jenis kelamin, 
tingkat pendidikan, sikap, 
uang saku, usia awal 
pubertas, kedekatan dengan 
orang tua, akses materi 
menonjol seksual media, 
dan tekanan sebaya. 
Remaja yang memiliki 
pengetahuan kurang, 
berisiko melakukan 
perilaku sosioseksual lebih 
besar dibandingkan dengan 
remaja yang memiliki 
pengetahuan baik. 

12 Pengembangan model 
ketahanan keluarga berbasis 
budaya medura dalam 
pencegahan seksual pranikah 
remaja (Fitriah 2017) 

D: Tahap pertama 
observasional dengan 
pendekatan cross-sectional. 
Tahap kedua implementasi 
model dengan pendekatan 
pre-test dan post-test design.  
S: 165 siswa, 30 orang tua 
dan 30 remaja. 
V: 
Variabel Eksogen: budaya 
dan strukstur sosial, 
karakteristik keluarga dan 
faktor personal remaja. 
Variabel Endogen: 
ketahanan keluarga, 
pencegahan oleh keluarga 
dan pencegahan seksual 
pranikah remaja 

Hasil tahap pertama: 
Budaya dan struktur sosial, 
karakteristk keluarga dan 
personal remaja 
berpengaruh terhadap 
ketahanan keluarga. 
Budaya dan strukstur sosial 
berpengaruh terhadap 
pencegahan oleh keluarga 
dan pencegahan seksual  
pranikah remaja. Personal 
remaja berpengaruh 
terhadap pencegahan 
seksual pranikah remaja. 
Ketahanan keluarga 
berpengaruh terhadap 
pencegahan seksual 
pranikah remaja oleh 
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No Judul Karya Ilmiah dan 
Penulis 

Metode 
(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil 

I: Kuesioner terstruktur 
A: Analisis deskriptif dan 
pengujian model struktural 
dengan software Smart PLS 
(Pratial Least Square). 
Analisis kedua menggunakan 
sample paired t-test. 

keluarga dan pencegahan 
oleh keluarga berpengaruh 
terhadap pencegahan 
seksual pranikah remaja. 
semuanya memiliki nilai T 
statistik >1,96. 
Karakteristik keluarga dan 
ketahanan keluarga tidak 
berpengaruh secara 
langsung terhadap 
pencegahan seksual 
pranikah oleh remaja 
dengan nilai T statistik 
<1,96. 
Hasil tahap kedua: 
penerapan ketahanan 
keluarga merupakan 
variabel yang dapat 
meningkatkan pencegahan 
seksual pranikah remaja 
oleh keluarga dengan nilai 
p=0,000.  

13 Hubungan antara religiusitas 
dengan perilaku seks bebas 
pada siswa SMA Z Surakarta 
(Salsabiela 2017) 

D: cross-sectional 
S: 50 siswa SMA Z Surakarta 
dengan teknk cluster non 
random sampling  
V: 
Independen: Religiusitas 
Dependen: Perilaku seks 
bebas 
I: Kuesioner terstruktur 
A: teknik korelasi Pearson 
product moment  

Ada hubungan negatif yang 
tidak signifikan antara 
religiusitas dengan perilaku 
seks bebas  (p = 0,065;  
r = -0,217). 
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BAB 3  
KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 3. 1  Kerangka Konseptual Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan 

Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Berdasarkan Teori 
Transcultural Nursing (Leininger, 2002). 
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Keterangan: 

Berdasarkan teori transcultural nursing, terdapat 7 faktor yang 

mempengaruhi keyakinan dan praktik individu atau kelompok budaya yang 

berpengaruh terhadap praktik keperawatan spesifik dan universal untuk kesehatan 

dan kesejahteraan individu atau kelompok budaya. Tujuh faktor tersebut terdiri 

dari faktor pengetahuan, ekonomi, peraturan dan kebijakan, nilai budaya dan gaya 

hidup, dukungan sosial dan keluarga, religiusitas dan filosofi, serta teknologi 

(Leininger 2002).  

Budaya yang mempengaruhi praktik keperawatan yang akan dijelaskan 

sesuai kerangka konseptual diatas adalah perilaku seksual pranikah pada remaja. 

Adapun faktor yang akan diteliti yaitu faktor pengetahuan, ekonomi, peraturan 

dan kebijakan, nilai budaya dan gaya hidup, dukungan sosial dan keluarga, 

religiusitas dan filosofi, serta teknologi.  

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

H1 :  

1. Ada hubungan antara pengetahuan remaja tentang seks pra nikah dengan 

perilaku seks pranikah pada remaja yang tinggal di wilayah eks lokalisasi 

2. Ada hubungan antara faktor ekonomi dengan perilaku seks pranikah pada 

remaja yang tinggal di wilayah eks lokalisasi  

3. Ada hubungan antara faktor budaya dan gaya hidup remaja dengan perilaku 

seks pranikah pada remaja yang tinggal di wilayah eks lokalisasi  

4. Ada hubungan antara faktor dukungan keluarga dengan perilaku seks 

pranikah pada remaja yang tinggal di wilayah eks lokalisasi  
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5. Ada hubungan antara faktor religiusitas dengan perilaku seks pranikah pada 

remaja yang tinggal di wilayah eks lokalisasi  

6. Ada hubungan antara faktor penggunaan teknologi dengan perilaku seks 

pranikah pada remaja yang tinggal di wilayah eks lokalisasi 

7. Ada hubungan antara faktor peraturan dan kebijakan pemerintah dengan 

perilaku seks pranikah pada remaja yang tinggal di wilayah eks lokalisasi  
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BAB 4  
METODE PENELITIAN 

 

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang direalisasikan dengan 

pokok-pokok pikiran sebagai berikut: 1) desain penelitian; 2) populasi, sampel, 

besar sampel dan teknik pengambilan sampel (sampling); 3) identifikasi variabel; 

4) definisi operasional; 5) pengumpulan dan pengolahan data; 6) kerangka 

operasional; dan 7) etika penelitian. 

4.1 Desain Penelitian 

Desain pada penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik dengan 

pendekatan cross sectional yaitu penelitian yang dilakukan pada satu waktu 

dengan melakukan pengukuran sesaat dan pengukuran dilakukan terhadap status 

karakter atau subjek pada saat pemeriksaan. Hal ini menandakan bahwa semua 

subjek penelitian diukur pada waktu yang sama (Arikonto, 2010).  

4.2 Populasi, Sampel, dan Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan subyek penelitian yang sesuai 

dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti (Nursalam 2016). Populasi 

target dalam penelitian ini adalah seluruh siswa siswi SMK Antartika Surabaya 

berjumlah 728 siswa. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa siswi di SMK Antartika Surabaya yang tinggal di wilayah eks lokalisasi 

(Kelurahan Banyu Urip dan Kelurahan Putat Jaya) berjumlah 159 siswa. 
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4.2.2 Sampel 

Sampel penelitian adalah obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh 

populasi (Notoatmojo, 2012). Sampel ditentukan berdasarkan kriteria inklusi dan 

kriteria eksklusi. Kriteria inklusi dari sampel penelitian ini antara lain: 

1. Siswa siswi yang berusia 15-18 tahun 

2. Tinggal bersama orang tua 

3. Siswa/siswi yang tinggal di Kelurahan Banyu Urip dan Kelurahan Putat Jaya 

Surabaya. 

Kriteria eksklusi dari sampel penelitian ini adalah siswa/siswi yang 

sakit/tidak hadir saat pengambilan data.  

Besar sample yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus 

total sampling, yaitu dengan mengambil seluruh populasi terjangkau sejumlah 159 

siswa yang terdiri dari kelas X, XI, dan XII. Namun saat pelaksanaan 

pengambilan data jumlah semua siswa yang hadir hanya 109 siswa, karena 

terdapat dua kelas yang sedang mengikuti kegiatan praktikum. 

4.2.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki 

peneliti. 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

4.3.1 Variabel Penelitian 

Variabel adalah karakteristik yang dimiliki oleh subyek (orang, benda dan 

situasi) yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok lain (Nursalam 2016). 

Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 

 
 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI  ANALISIS FAKTOR YANG ... ANGGAR DWI UNTARI 



58 
 

 

1. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel risiko, sebab dan bersifat bebas. 

Variabel yang nilainya menentukan variabel lain (Notoatmodjo 2012). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah faktor pengetahuan, faktor 

ekonomi, faktor nilai budaya dan gaya hidup, faktor dukungan keluarga dan 

sosial, faktor religiusitas, faktor peraturan dan kebijakan, serta faktor 

teknologi. 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel akibat atau efek, variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel lain (Nursalam 2016). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah perilaku seks pranikah pada remaja. 

4.3.2 Definisi Operasional 

Tabel 4. 1 Definisi Operasional “Analisis Faktor yang Berhubungan dengan 
Perilaku Seks Pranikah pada Remaja Berdasarkan Teori 
Transcultural Nursing” 

Variabel Definisi 
Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Variabel 
Dependen: 
Perilaku Seks 
Pranikah pada 
Remaja 

Tindakan yang 
berhubungan 
dengan cara 
mengekspresik
an dan 
melepaskan 
dorongan 
seksual pada 
remaja 

1. Tindakan yang 
mengarah pada 
perilaku seksual 

Kuesioner  Ordinal  Kriteria: 
Tidak 
Pernah=1 
Jarang=2 
Sering =3 
Selalu = 4 
 
Kategori: 
- Menyim

pang 
>50% 

- Tidak 
Menyim
pang 
≤50% 

 
Variabel 
Independen: 
Pengetahuan 

Semua aspek 
yang diketahui 
remaja tentang 
perilaku seks 
pranikah 

1. Memahami 
Pengertian 
tentang perilaku 
seks pranikah 

2. Memahami 

Kuesioner Ordinal  Kriteria: 
Salah=0 
Benar=1 
 
Kategori: 
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Variabel Definisi 
Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Bentuk dari 
perilaku seks 
pranikah 

3. Memahami 
Dampak perilaku 
seks pranikah 

 

Kurang= 
<55% 
Cukup= 
56%-75% 
Baik= 76%-
100% 
(Arikunto 
2007) 
 

Teknologi Produk 
teknologi yang 
berupa internet 
yang 
mendukung 
dan 
memudahkan 
kualitas 
informasi 
dengan cepat 
dan menjadi 
bagian gaya 
hidup remaja 

1. Kebutuhan sarana 
internet (1,2) 

2. Fasilitas 
Kesehatan (3,4) 

3. Kemudahan 
akses (5,6) 

4. Jenis akun yang 
diakses (7,8) 

Kuesioner, 
Mengguna
kan skala 
likert 
1=Tidak 
Setuju 
2=Kurang 
setuju 
3=Setuju 
4=Sangat 
Setuju 

Ordinal  Kategori: 
Teknologi 
sebagai:  
- Negatif 

: >50% 
- Positif: 

≤50% 

Dukungan 
Keluarga dan 
Sosial 

Segala sekap 
dan tindakan 
yang 
melibatkan 
keluarga dalam 
memberikan 
motivasi untuk 
mencegah dan 
mengatasi 
masalah 
perilaku seks 
remaja 

1. Dukungan 
emosional 
(1,2,3,4) 

2. Dukungan 
Penghargaan 
(5,6) 

3. Dukungan 
kognitif/informas
i (7,8,9,10) 

4. Dukungan 
material/fasilitas 
(11,12) 

Kuesioner,  
Skala 
likert: 
1=Tidak 
Pernah 
2=Jarang 
3=Sering 
4=Selalu 
 

Ordinal  Kategori : 
- Baik: 

>75% 
- Cukup: 

56-75% 
- Kurang: 

≤ 55% 
(Arikunto, 
2007) 

Nilai Budaya 
Dan gaya 
hidup 
 

Keyakinan dan 
kepercayaan 
pada norma 
dan aturan 
dalam 
pergaulan yang 
disepakati 
masyarakat 
dan dijadikan 
acuan 
berperilaku 

1. Kesopanan (1) 
2. Kehormatan dan 

pergaulan (2,3) 
3. Sangsi dari 

masyarakat (4,5) 

Kuesioner, 
1=Tidak 
Setuju 
2=Kurang 
setuju 
3=Setuju 
4=Sangat 
setuju  

ordinal Kategori: 
Dukungan 
nilai budaya 
dalam 
mencegah 
perilaku seks 
pranikah: 
- Positif : 

>50% 
- Negatif 

: 
≤50% 

Ekonomi Taraf hidup 
kebutuhan 
sehari-hari 
berdasarkan 
penghasilan 
keluarga 

1. Uang saku 
sekolah 

2. Penghasilan 
Keluarga 

Kuesioner  Ordinal  Rentang 
penghasilan 
keluarga: 
Kode 1: 
bawah <3,2 
juta 
Kode 2: 
Menengah 
=3,2juta 
Kode 3: atas 
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Variabel Definisi 
Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skor 

>3,2 juta 
 

Religiusitas Tingkat 
keyakinan, 
kekokohan, 
kedalaman, 
pemahaman, 
penghayatan 
akan ajaran 
agama yang 
mengarahkan 
perilaku 
remaja sesuai 
dengan ajaran 
agama 

1. Kekokohan 
keyakinan (1) 

2. Penghayatan 
ajaran agama 
(2,3) 

3. Ketekunan 
melaksanakan 
ibadah (4,5) 

4. Pemahaman 
tentang jodoh 
(6,7) 

Kuesioner, 
Skala 
likert 
0=Tidak 
Pernah 
1=Jarang 
2=asering 
3=Selalu 

Ordinal  Kategori: 
Kurang= 
<50% 
Cukup= 
50%-80% 
kuat= >80% 
(Arikunto 
2007) 

Peraturan dan 
Kebijakan 

Peraturan dan 
kebijakan yang 
mempengaruhi 
sikap individu 

1. Pengetahuan 
tentang peraturan 
perilaku seks 
pranikah 

2. Sikap terhadap 
peraturan 
perilaku seks 
pranikah 

3. Persepsi tentang 
larangan perilaku 
seks pranikah 

Kuesioner, 
Skala 
likert: 
1=Tidak 
Setuju 
2=Kurang 
Setuju 
3=Setuju 
4=Sangat 
setuju 
 

Ordinal   
Kategori: 
Kurang= 
<55% 
Cukup= 
56%-75% 
Baik= >75% 

4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 

Alat ini digunakan untuk memperoleh data dari responden dengan memberikan 

pertanyaan secara tertulis kepada responden. Berdasarkan jenis pertanyaannya, 

kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup. 

Dimana responden memilih jawaban yang telah disediakan. 

1. Kuesioner Pengetahuan  

Instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah memodifikasi kuesioner dari 

Darmasih (2009), tentang seks pranikah sebanyak 17 soal pernyataan. 

Pernyataan yang bersifat favourable jawaban benar (B) yaitu no 1, 2, 3, 4, 5, 

8, 14, 15, 16, dan 17. Sedangkan pernyataan yang unfavourable jawaban 

salah (S) yaitu no. 6, 7, 9, 10, 11, 12, dan 13. Skor penilaian pada 

pernyataan favourable yaitu jawaban benar (B)= 1, jawaban salah (S)= 0. 
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Sedangkan pernyataan unfavourable yaitu jawaban benar (B)=0, jawaban 

salah (S)= 1. 

2. Kuesioner faktor religiusitas 

Instrumen yang digunakan adalah memodifikasi kuesioner dari Fitriah 

(2017) sebanyak 7 soal pernyataan. Pernyataan positif diukur dengan skala 

likert: selalu= 3, sering=2, jarang= 1, sangat tidak pernah= 0. Sedangkan 

pernyataan negartif diukur dengan skala likert: selalu=0, sering=1, jarang=2, 

tidak pernah=0. 

Tabel 4. 2 Kuesioner Faktor Religiusitas 
Parameter  Favorable  Unfavorable ∑ 

Kekokohan keyakinan  1 - 1 
Penghayatan ajaran agama 3 2 2 
Ketekunan melaksanakan ibadah 4 5 2 
Pemahaman tentang jodoh 6 dan 7 - 2 
Total Pertanyaan 7 

3. Kuesioner Faktor Teknologi 

Kuesioner teknologi memodifikasi dari kuesioner Fitriah (2017). Kuesioner 

terdiri dari 8 pertanyaan. Pernyataan positif diukur dengan skala likert: 

sangat setuju= 4, setuju= 3, kurang setuju= 2, tidak setuju= 1.  

Tabel 4. 3 Kuesioner Faktor Teknologi 
Parameter  Favorable  Unfavorable ∑ 

Kebutuhan sarana internet  1 dan 2 - 2 
Fasilitas kesehatan 3 dan 4 - 2 
Kemudahan akses 5 dan 6 - 2 
Jenis akun yang diakses 7 dan 8  2 
Total Pertanyaan 8 

4. Kuesioner Faktor Dukungan Sosial dan Keluarga 

Kuesioner dukungan sosial dan keluarga merupakan modifikasi dari 

kuesioner dukungan sosial keluarga oleh Jannah (2015), Dewi (2009), yang 

terdiri dari 12 pernyataan. Setiap pernyataan dengan jawaban tidak pernah 
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diberi nilai 1, jarang diberi nilai 2, sering diberi nilai 3 dan sangat sering 

diberi niai 4.  

 

Tabel 4. 4 Kuesioner Faktor Dukungan Sosial dan Keluarga 
Parameter  Favorable  Unfavorable ∑ 

Dukungan Emosional 1 dan 3 2 dan 4 4 
Dukungan Penghargaan 5 dan 6 - 2 
Dukungan Kognitif 7, 8 dan 9 10 4 
Dukungan Material 11 dan 12 - 2 
Total Pertanyaan 12 

5. Kuesioner Nilai Budaya  

Kuesioner nilai budaya mengadopsi dari kuesioner Fitrah (2017), yang 

terdiri dari 5 pernyataan dengan parameter:  

Tabel 4. 5 Kuesioner Faktor Nilai Budaya 
Parameter  Favorable  Unfavorable ∑ 

Kesopanan - 1 1 
Kehormatan danlam pergaulan 2 dan 4 - 2 
Sangsi Masyarakat 4 dan 5 - 2 
Total Pertanyaan 5 

Pernyataan positif diukur dengan skala likert: sangat setuju= 4, 

setuju= 3, Tidak setuju= 2, sangat tidak setuju= 1. Sedangkan pernyataan 

negatif diukur dengan skala likert: sangat setuju= 1, setuju= 2, Tidak 

setuju= 3, sangat tidak setuju=4. 

6. Kuesioner Peraturan dan Kebijakan  

Kuesioner peraturan dan kebijakan terdiri dari 4 pernyataan positif 

(1,2,4,5) dan 1 pernyataan negatif (2). Pilihan jawaban menggunakan skala 

likert Pernyataan positif diukur dengan skala likert: sangat setuju= 4, 

setuju= 3, Tidak setuju= 2, sangat tidak setuju= 1. Sedangkan pernyataan 

negartif diukur dengan skala likert: sangat setuju= 1, setuju= 2, Tidak 

setuju= 3, sangat tidak setuju=4. 

7. Kuesioner Perilaku Seks Pranikah 
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Kuesioner perilaku seks pranikah ini dimodifikasi dari Fauziah 

(2016), yang terdiri dari 18 pernyataan dengan pilihan jawaban tidak pernah 

diberi nilai 1, jarang diberi nilai 2, sering diberi nilai 3 dan selalu diberi nilai 

4.  

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMK Antartika Surabaya. Pengambilan data 

penelitian pada tanggal 23-25 November 2017. 

4.6 Pengumpulan dan Pengolahan Data 

4.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas instrumen menggunakan uji korelasi product moment person. 

Uji reliabilitas dengan rumus alfa cronbach.  

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan di SMK Antartika Surabaya 

sebanyak 20 responden sebagai berikut: 

Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 
Variabel  Pertanyaan  Koefisien Validitas Kesimpulan 

Pengetahuan  P1 0,737 Valid  
P2 0,473 Valid 
P3 0,632 Valid 
P4 0,704 Valid 
P5 0,583 Valid  
P6 0,671 Valid 
P7 0,564 Valid 
P8 0,550 Valid 
P9 0,793 Valid  

P10 0,523 Valid 
P11 0,711 Valid 
P12 0,829 Valid 
P13 0,573 Valid  
P14 0,545 Valid 
P15 0,471 Valid 
P16 0,506 Valid 
P17 0,564 Valid 

    
Teknologi P1 0,456 Valid 

P2 0,581 Valid 
P3 0,587 Valid 
P4 0,650 Valid  
P5 0,431 Valid 
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Variabel  Pertanyaan  Koefisien Validitas Kesimpulan 
P6 0,559 Valid 
P7 0,491 Valid 
P8 0,672 Valid 

Nilai Budaya P1 0,470 Valid 
P2 0,731 Valid 
P3 0,545 Valid 
P4 0,369 Valid 
P5 0,431 Valid 

    
Religusitas P1 0,672 Valid 

P2 0,523 Valid 
P3 0,724 Valid 
P4 0,369 Valid 
P5 0,457 Valid 
P6 0,366 Valid 
P7 0,598 Valid 

    
Dukungan Sosial dan 

Keluarga 
P1 0,552 Valid 
P2 0,799 Valid 
P3 0,825 Valid 
P4 0,787 Valid 
P5 0,736 Valid 
P6 0,618 Valid 
P7 0,650 Valid 
P8 0,372 Valid 
P9 0,709 Valid 

P10 0,799 Valid 
P11 0,917 Valid 
P12 0,893 Valid 

    
Peraturan dan Kebijakan P1 0,897 Valid 

P2 0,585 Valid 
P3 0,822 Valid 
P4 0,715 Valid 
P5 0,612 Valid 

    
Perilaku Seks Pranikah P1 0,344 Valid 

P2 0,560 Valid 
P3 0,414 Valid 
P4 0,312 Valid 
P5 0,597 Valid 
P6 0,748 Valid 
P7 0,560 Valid 
P8 0,425 Valid 
P9 0,410 Valid 

P10 0,595 Valid 
P11 0,481 Valid 
P12 0,477 Valid 
P13 0,311 Valid 
P14 0,577 Valid 
P15 0,661 Valid 
P16 0,166 Tidak Valid 
P17 0,304 Valid 
P18 0,301 Valid 

 
 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI  ANALISIS FAKTOR YANG ... ANGGAR DWI UNTARI 



65 
 

Variabel  Pertanyaan  Koefisien Validitas Kesimpulan 
P19 0,128 Tidak Valid 
P20 0,405 Valid 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa terdapat 2 butir pertanyaan yang 

tidak valid pada kuesioner variabel perilaku seks pranikah. Pertanyaan yang tidak 

valid tidak digunakan dalam penelitian. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan alfa cronbach. Standar 

reabilitasnya adalah jika nilai hitung r > r tabel (0,444), maka instrumen 

dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas pada masing-masing instrumen 

didapatkan nilai sebagai berikut: 

Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 
Variabel  Koefisien Validitas Keterangan 

Pengetahuan  0,752 Reliabel 
Teknologi  0,776 Reliabel 
Nilai Budaya 0,771 Reliabel 
Religiusitas 0,610 Reliabel 
Dukungan Sosial dan Keluarga 0,922 Reliabel 
Peraturan dan Kebijakan 0,790 Reliabel 
Perilaku Seks Pranikah 0,835 Reliabel 

4.6.2 Prosedur Pengambilan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa 

tahap, yaitu tahap persiapan/prosedur, dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan 

peneliti mengurus surat ijin pengambilan data awal ke bagian akademik Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga yang ditujukkan kepada Kepala 

Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur. Kemudian peneliti meminta ijin kepada 

Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Setelah mendapatkan surat ijin dari Dinas 

Pendidikan Kota Surabaya peneliti meminta ijin kepada Kepala SMK Antartika 

Surabaya. 

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 23 November 2017 sampai 

dengan 25 November 2017. Sebelumnya peneliti menentukan responden dengan 
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cara memilih respoden yang sesuai dengan kriteria inkusi yaitu siswa siswi kelas 

X-XII yang berusia 15-18 tahun dan tinggal di Kelurahan Banyu Urip dan 

Kelurahan Putat Jaya. Hasil besar sampel yang diperoleh 159 responden. 

Kemudian peneliti membuat daftar nama responden yang terpilih. Sebelum proses 

pelaksanaan pengambilan data, peneliti mengumpulkan siswa-siswa yang terpilih 

menjadi responden penelitian dengan dibantu oleh guru di SMK Antartika. 

Responden dikumpulkan menjadi satu ruangan. Karena keterbatasan ruangan 

peneliti membagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi 1 kelas X, sesi 2 kelas XII dan sesi 3 

kelas XI. Waktu penelitian dilaksanakan 3 hari karena terdapat beberapa kelas 

yang sedang mengikuti praktikum sehingga harus menyesuaikan jadwal dari 

sekolah. Sesi pertama dilaksanakan pada tanggal 23 November 2017 untuk kelas 

X, sesi kedua dilaksanakan pada tanggal 24 November 2017 untuk kelas XII, dan 

sesi ketiga dilakasanakan pada tanggal 25 November 2017 untuk kelas XI.  

Peneliti menjelaskan tujuan penelitian, jaminan kerahasiaan dan pengisian 

lembar persetujuan responden serta mempersilakan responden mengisi kuesioner 

dengan petunjuk pengisian. Responden mengisi data demografi dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang telah diberikan. Jumlah waktu yang 

diperlukan dalam pengisian kuesioner sekitar 10 menit. Setelah pengisian 

kuesioner, peneliti memeriksa kelengkapan jawaban dari responden agar apabila 

ada jawaban yang kurang lengkap peneliti meminta responden untuk melengkapi 

kembali, kemudian peneliti memberikan souvenir sebagai ucapan terimakasih. 

Selama proses pengambilan data, peneliti dibantu oleh 1 asisten peneliti yaitu 

mahasiswa keperawatan yang sebelumnya sudah diberi arahan oleh peneliti dalam 

proses pengambilan data. 
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4.6.3 Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitik. Secara deskriptif 

disajikan dengan tabel frekuensi dalam bentuk angka mutlak dan persentase. 

Secara analitik menggunakan perangkat lunak komputer. Sedangkan untuk 

mencari hubungan masing-masing variabel independen dengan variabel dependen 

menggunakan uji korelasi Spearman’s Rho dengan α<0,05. 

4.7 Kerangka Operasional Kerja 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. 1 Kerangka Operasional Kerja 

4.8 Etika Penelitian  

Penelitian ini telah lolos uji etik penelitian yang diuji oleh Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga pada 

tanggal 17 November 2017 dengan sertifikat nomor: 569-KEPK. 

Populasi siswa-siswi  di SMK Antartika Surabaya sebanyak 728 siswa. Populasi 
terjangkau penelitian yaitu siswa siswi SMK Antartika Surabaya yang tinggal di 

wilayah eks lokalisasi sebanyak 159. 

Teknik Sampling:  Purposive  sampling 

Sampel penelitian: Siswa siswi SMK Antartika Surabaya yang tinggal di wilayah eks-
lokalisasi  berjumlah 159 siswa. 

Pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup 

Analisis data: analisis uji korelasi uji Spearman’s Rho 

Penyajian data penelitian: editing, scoring, coding, entry, tabulating 

Kesimpulan 
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4.8.1 Respect For Person 

1. Rahasia (Privacy) 

Responden memiliki hak meminta bahwa data yang diberikan akan dijaga 

kerahasiaannya. Nama responden tidak dicantumkan pada lembar pengumpulan 

data, hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan responden. Hanya data tertentu 

saja yang dicantumkan sebagai hasil penelitian. Identitas responden pada 

kuesioner menggunakan kode angka yang sudah ditentukan oleh peneliti. Data 

akan disimpan peneliti sampai 5 tahun dan yang boleh menerbitkan hanya 

Fakultas keperawatan Unair. 

2. Informed Consent/Penjelasan Sebelum Penelitian (PSP) 

Responden diberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan sebelum 

dilaksanakan penelitian. Responden memiliki hak penuh untuk berpartisipasi atau 

menolak menjadi responden. Pada Informed Consent dicantumkan bahwa pada 

data diperoleh hanya untuk mengembangkan ilmu. Informed consent diberikan 

sebelum peneliti atau asisten peneliti memberikan kuesioner. Informed consent 

diberikan dengan persetujuan dari orangtua. Dua hari sebelum pengambilan data. 

3. Bujukan (Indocement) 

Peneliti memberikan intensif berupa souvenir yang akan diberikan pada saat 

akhir pengisian kuesioner. Souvenir yang diberikan kepada masing-masing 

responden berupa gantungan kunci pin unair. 

4.8.2 Beneficence 

1. Nilai Sosial 

Peneliti melibatkan guru SMK Antartika Surabaya dalam menentukan dan 

mengumpulkan responden sehingga memilih responden sesuai yang dijelaskan 
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oleh peneliti. Pada penelitian ini populasi target adalah siswa-siswi kelas X, XI, 

dan XII yang tinggal di kelurahan Banyu Urip dan Kelurahan Putat Jaya. 

2. Nilai Ilmiah 

Pada penelitian ini tidak ada perlakuan apapun untuk subyek. Tidak ada 

bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subyek dalam penelitian ini, 

karena dalam penelitian ini hanya mengisi kuesioner secara tertulis.  

3. Manfaat 

Subyek (responden) yang terlibat dalam penelitian ini tidak akan 

memperoleh manfaat secara langsung. Akan tetapi, dalam jangka panjang 

responden akan mengetahui faktor risiko perilaku seksual pranikah melalui model 

struktural sebagai output penelitian ini. Selain itu dapat menjadi acuan petugas 

kesehatan komunitas dalam memberikan program kesehatan reproduksi remaja di 

wilayah tersebut.  

4.8.3 Justice 

Responden diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi. 

4.9 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari masih banyak keterbatasan yang menyebabkan validasi 

dan keabsahan dari penelitian kurang representative untuk dijadikan bahan 

rujukan, seperti: 

1. Penelitian dilakukan bertepatan dengan aktivitas belajar dan mengajar siswa. 

Termasuk ada beberapa siswa yang sedang mengikuti praktikum dan kegiatan 

yang lain sehingga tidak dapat diganggu untuk pengambilan data, dan 

menyebabkan jumlah responden menjadi berkurang. 
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2. Pengukuran variabel dependen dan independen yang dilakukan secara 

bersamaan pada saat penelitian sehingga hasil yang diperoleh hanya 

menggambarkan keadaan pada periode tertentu saja. 
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BAB 5  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan pada 

tanggal 23-25 November 2017. Data akan disajikan dalam bentuk tabel dan 

narasi. Hasil penelitian meliputi 1) gambaran umum lokasi penelitian, 2) 

karakteristik demografi responden, 3) variabel yang diukur. Selanjutnya 

pembahasan mengenai hasil penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, 

hipotesis penelitian, teori dan penelitian yang sebelumnya. 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

SMK Antartika Surabaya merupakan salah satu sekolah swasta terakreditasi 

A yang termasuk dalam kelompok Teknologi-Industri. Sekolah berlokasi di 

Banyu Urip Kidul II No. 37, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur. 

SMK X Surabaya memiliki 4 bidang keahlian atau jurusan yaitu Teknik 

Kendaraan Ringan (TKR), Teknik Installasi Tenaga Listrik (TITL), Teknik 

Pemesinan (TPM), dan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). Jumlah siswa-siswi 

SMK Antartika Surabaya tahun 2017/2018 berjumlah 728 siswa, yang terdiri atas 

kelas X sebanyak 280 siswa, kelas XI sebanyak 249 siswa, kelas XII sebanyak 

199 siswa. Fasilitas yang dimiliki oleh SMK Antartika Surabaya terdiri atas 12 

ruang kelas untuk pembelajaran, ruang guru, ruang tata usaha, perpustakaan, 

bengkel praktikum TITL, bengkel praktikum TPM, bengkel praktikum TKR, 

bengkel praktikum TKJ, wifi area, musholla, laboratorium komputer, ruang 

bimbingan konseling, serta area parkir. Waktu penyelenggaraan proses belajar 
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mengajar dilakukan secara kombinasi yaitu pagi hari untuk kelas X dan kelas XII, 

siang hari untuk kelas XI.  

Lokasi sekolah berdekatan dengan wilayah bekas lokalisasi yang terletak di 

kelurahan Banyu Urip dan Kelurahan Putat Jaya. Jarak antara sekolah dengan 

gang dolly sekitar 1 kilometer, dan jarak antara sekolah dengan gang jarak sekitar 

950 meter. Menurut seorang guru yang mengajar di SMK Antartika Surabaya, 

kenakalan siswa bervariasi, seperti banyak siswa yang membolos saat jam 

pelajaran, siswa yang tidak patuh dengan aturan sekolah, bahkan beberapa tahun 

sebelumnya terdapat siswa yang keluar akibat hamil di luar nikah. Di sekolah ini 

hanya terdapat 1 guru BK yang tidak sebanding dengan jumlah siswa. Fasilitas 

ruang bimbingan konseling (BK) diharapkan dapat membantu siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan sehingga siswa tidak terjerumus pada hal-hal yang 

negatif seperti pada seks bebas ataupun penggunaan obat-obatan terlarang. Namun 

lokasi sekolah juga berdekatan dengan Puskesmas Banyu Urip, dimana pihak 

Puskesmas Banyu Urip pernah memberikan penyuluhan tentang HIV/AIDS dan 

IMS.  

Visi dari SMK Antartika Surabaya adalah menjadikan sekolah swasta yang 

bermutu, berorientasi ke masa depan dengan mewujudkan dan memenuhi layanan 

terhadap masyarakat, dunia usaha/industri berdasarkan ilmu pengetahuan, 

ketrampilan dan etos kerja dengan tidak mengabaikan iman dan taqwa.  
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5.1.2 Karakteristik Demografi Responden 

Reponden pada penelitian ini memiliki karakteristik demografi yang 

berbeda-beda. Jumlah responden penelitian ini adalah 109 orang. Adapun hasil 

analisis karakteristik responden disajikan dalam tabel 5.1 sebagai berikut. 

Tabel 5. 1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Siswa SMK Antartika Surabaya 
yang Tinggal Di Wilayah Eks Lokalisasi tahun 2017 

Karakteristik Jumlah  
Frekuensi % 

Usia  
 

15 tahun 
16 tahun 
17 tahun 
18 tahun 

22 
35 
35 
17 

20,2 
32,1 
32.1 
15,6 

Total 109 100 
Jenis Kelamin 

 
Laki-laki 
Perempuan 

86 
23 

78,9 
21,1 

Total 109 100 
Status Berpacaran Saat Ini Tidak Berpacaran 

Berpacaran 
68 
41 

62,4 
37,6 

Total 109 100 
Status Berpacaran Sebelumnya Tidak Pernah 

Pernah 
23 
86 

21,1 
78,9 

Total 109 100 
Tabel 5.1 menjelaskan bahwa sebagian besar remaja berusia 16 tahun dan 

17 tahun, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki. Ditinjau dari aspek status 

berpacaran, sebagian besar siswa saat ini tidak berpacaran dan status berpacaran 

sebelumnya sebagian besar remaja pernah berpacaran. 

5.1.3 Karakteristik Orang Tua Responden 

Data karakteristik orang tua responden dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai 

berikut: 

Tabel 5. 2 Tabel Distribusi Karakteristik Orang Tua Siswa SMK Antartika 
Surabaya yang Tinggal Di Wilayah Eks Lokalisasi tahun 2017 

Karakteristik Frekuensi % 
Pendidikan Ayah 

 
Pendidikan Dasar 
Pendidikan Menengah 
Pendidikan Tinggi 

45 
60 
4 

41,3 
55 
3,7 

Total 109 100 
Pendidikan Ibu 

 
Pendidikan Dasar 
Pendidikan Menengah 
Pendidikan Tinggi 

42 
66 
1 

38,5 
60,6 
0,9 

Total 109 100 
Pekerjaan Ayah Tidak Bekerja 5 4,6 
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Karakteristik Frekuensi % 
PNS 
Swasta 
Wiraswasta 

3 
7 

94 

2,8 
6,4 

86,2 
Total 109 100 

Pekerjaan Ibu PNS 
Swasta 
Wiraswasta 
IRT 

2 
5 

26 
76 

1,8 
4,6 

23,9 
69,7 

Total 109 100 
Penghasilan Orangtua <UMK (< 3.296.000) 

UMK (3.296.000) 
>UMK (>3.296.000) 

46 
43 
20 

42,2 
39,4 
18,3 

Total 109 100 
Tabel 5.2 menunjukkan bahwa karakteristik orang tua berdasarkan 

pendidikan ayah sebagian besar berpendidikan menengah (SMA), pendidikan ibu 

sebagian besar berpendidikan Menengah (SMA). Sebagian besar pekerjaan ayah 

adalah wiraswasta. Pekerjaan wiraswasta yang dimaksud antara lain: pedagang 

kaki lima, membuka warung makanan di rumah, kuli bangunan, usaha bengkel 

dan supir. Sebagian besar pekerjaan ibu sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), serta 

penghasilan orang tua dari remaja sebagian besar adalah kurang dari Upah 

Minimum Kota (UMK). 

5.1.4 Variabel yang Diukur 

1. Hasil Penilaian Hubungan Antara Pengetahuan Remaja dengan Perilaku Seks 

Pranikah Remaja yang Tinggal Di Wilayah Eks Lokalisasi Tahun 2017 

Tabel 5. 3 Hubungan Pengetahuan Remaja dengan Perilaku Seks Pranikah 
Remaja yang Tinggal Di Wilayah Eks Lokalisasi Tahun 2017 

  
Perilaku Seks Pranikah Total Tidak Menyimpang Menyimpang 

f % f % f % 

Pengetahuan 
Kurang 14 12,8 0 0 14 12,8 
Cukup 43 39,5 8 7,3 51 46,8 
Baik 38 34,9 6 5,5 44 40,4 

Total 95 87,2 14 12,8 109 100 
Spearman’s Rho r = 0,072  p= 0,458 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

pengetahuan yang cukup dengan perilaku yang tidak menyimpang.  
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Berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan uji korelasi 

Spearman’s Rho dengan α<0,05 didapatkan hasil korelasi 0,072 dan nilai p= 

0,458. Nilai p=0,458 yang berarti hipotesis satu ditolak. Hasil statistik 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku seks 

pranikah pada remaja yang tinggal di wilayah eks lokalisasi. 

2. Hasil Penilaian Hubungan Antara Ekonomi dengan Perilaku Seks Pranikah 

Remaja yang Tinggal Di Wilayah Eks Lokalisasi Tahun 2017 

Tabel 5. 4 Hubungan Antara Ekonomi dengan Perilaku Seks Pranikah Remaja 
yang Tinggal Di Wilayah Eks Lokalisasi Tahun 2017 

  
Perilaku Seks Pranikah Total Tidak Menyimpang Menyimpang 

f % f % f % 

Penghasilan 
orang tua 

Rendah  43 39,4 3 2,8 14 11 
Sedang 36 33 7 6,4 51 83,5 
Tinggi 16 14,7 4 3,7 44 5,5 

Total 95 87, 1 14 12,9 109 100% 
Spearman’s  Rho = 0,164 p= 0,088 

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa sebagian besar remaja dalam kategori 

penghasilan orang tua rendah dengan perilaku seks pranikah yang tidak 

menyimpang. Berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan uji 

korelasi Spearman’s Rho dengan α<0,05 didapatkan nilai p= 0,088. Nilai p=0,088 

yang berarti hipotesis satu ditolak. Hasil statistik menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan antara ekonomi dengan perilaku seks pranikah pada remaja yang 

tinggal di wilayah eks lokalisasi. 

 

 

 

 
 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI  ANALISIS FAKTOR YANG ... ANGGAR DWI UNTARI 



76 
 

3. Hasil Penilaian Hubungan Antara Nilai Budaya dan Gaya Hidup dengan 

Perilaku Seks Pranikah Remaja yang Tinggal Di Wilayah Eks Lokalisasi 

Tahun 2017 

Tabel 5. 5 Hubungan Antara Nilai Budaya dan Gaya Hidup dengan Perilaku 
Seks Pranikah Remaja yang Tinggal Di Wilayah Eks Lokalisasi 
Tahun 2017 

  
Perilaku Seks Pranikah Total Tidak Menyimpang Menyimpang 

f % f % f % 
Nilai Budaya 

& Gaya 
Hidup  

Negatif 8 7,3 0 0 8 7,3 

Positif 87 79,8 14 12,8 101 92,7 

Total 95 87,2 14 12,8 109 100 
Spearman’s Rho r = 0,108  p= 0,263 

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa sebagian responden memiliki nilai budaya dan 

gaya hidup positif dengan perilaku seks pranikah yang tidak menyimpang. 

Berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan uji korelasi Spearman’s 

Rho dengan α<0,05 didapatkan hasil korelasi 0,108 dan nilai p= 0,263. Nilai 

p=0,263 yang berarti bahwa hipotesis satu ditolak. Hasil statistik menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan antara nilai budaya dan gaya hidup dengan perilaku 

seks pranikah pada remaja yang tinggal di wilayah eks lokalisasi. 

4. Hasil Penilaian Hubungan Antara Dukungan Keluarga dan Sosial dengan 

Perilaku Seks Pranikah Remaja yang Tinggal Di Wilayah Eks Lokalisasi 

Tahun 2017 

Tabel 5. 6 Hubungan Antara Dukungan Keluarga dan Sosial dengan Perilaku 
Seks Pranikah Remaja yang Tinggal Di Wilayah Eks Lokalisasi 
Tahun 2017 

  
Perilaku Seks Pranikah Total Tidak Menyimpang Menyimpang 

f % f % f % 
Dukungan 

Keluarga dan 
sosial 

Kurang  6 5,5 1 0,9 7 6,4 
Cukup 54 49,5 8 7,3 62 56,9 
Baik 35 32,1 5 4,6 40 36,7 

Total 95 87,2 14 12,8 109 100 
Spearman’s Rho r = -0,010 p= 0,914 
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Tabel 5.6 menunjukkan bahwa sebagian besar remaja memiliki dukungan 

keluarga yang cukup dengan perilaku seks pranikah yang tidak menyimpang. 

Berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan uji korelasi Spearman’s 

Rho dengan α<0,05 didapatkan hasil korelasi -0,010 dan nilai p= 0,914. Nilai 

p=0,914 yang berarti bahwa hipotesis satu ditolak. Hasil statistik menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dan sosial dengan perilaku 

seks pranikah pada remaja yang tinggal di wilayah eks lokalisasi. 

5. Hasil Penilaian Hubungan Antara Religiusitas dengan Perilaku Seks Pranikah 

Remaja yang Tinggal Di Wilayah Eks Lokalisasi Tahun 2017 

Tabel 5.7 Hubungan Antara Religiusitas dengan Perilaku Seks Pranikah 
Remaja yang Tinggal Di Wilayah Eks Lokalisasi Tahun 2017 

  
Perilaku Seks Pranikah Total Tidak Menyimpang Menyimpang 

f % f % f % 

Religiusitas 
dan filosofi 

Kurang  8 7,3 5 4,6 13 11,9 
Cukup 79 72,5 9 8,3 88 80,7 
Kuat  8 7,3 0 0 8 7,3 

Total 95 87,2 14 12,8 109 100 
Spearman’s Rho r = -0,276 p= 0,004 

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki religiusitas 

yang cukup dengan perilaku seks pranikah yang tidak menyimpang. Berdasarkan 

hasil analisis statistik dengan menggunakan uji korelasi Spearman’s Rho dengan 

α<0,05 didapatkan hasil korelasi -0,279 dan nilai p= 0,004. Nilai p=0,004 yang 

berarti bahwa hipotesis satu diterima. Hasil statistik menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara religiusitas dengan perilaku seks pranikah pada 

remaja yang tinggal di wilayah eks lokalisasi. 

 

 

 
 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI  ANALISIS FAKTOR YANG ... ANGGAR DWI UNTARI 



78 
 

6. Hasil Penilaian Hubungan Antara Penggunaan Teknologi dengan Perilaku 

Seks Pranikah Remaja yang Tinggal Di Wilayah Eks Lokalisasi Tahun 2017 

Tabel 5.8 Hubungan Antara Penggunaan Teknologi dengan Perilaku Seks 
Pranikah Remaja yang Tinggal Di Wilayah Eks Lokalisasi Tahun 
2017 

  
Perilaku Seks Pranikah Total Tidak Menyimpang Menyimpang 

f % f % f % 

Teknologi  Positif  5 4,6 0 0 5 4,6 
Negatif 90 82,6 14 12,8 104 95,4 

Total 95 87,2 14 12,8 109 100 
Spearman’s Rho r = 0,084  p= 0,384 

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa pada indikator penggunaan teknologi yang 

telah dimanfaatkan oleh sebagian besar remaja negatif dan remaja tersebut 

berperilaku seks tidak menyimpang. Berdasarkan hasil analisis statistik dengan 

menggunakan uji korelasi Spearman’s Rho dengan α<0,05 didapatkan hasil 

korelasi 0,084 dan nilai p= 0,384. Nilai p=0,384 yang berarti bahwa hipotesis satu 

ditolak. Hasil statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara teknologi 

dengan perilaku seks pranikah pada remaja yang tinggal di wilayah eks lokalisasi. 

7. Hasil Penilaian Hubungan Antara Peraturan dan Kebijakan dengan Perilaku 

Seks Pranikah Remaja yang Tinggal Di Wilayah Eks Lokalisasi Tahun 2017 

Tabel 5. 9 Hubungan Antara Peraturan dan Kebijakan dengan Perilaku Seks 
Pranikah Remaja yang Tinggal Di Wilayah Eks Lokalisasi Tahun 
2017 

  
Perilaku Seks Pranikah Total Tidak Menyimpang Menyimpang 

f % f % f % 
Peraturan 

dan 
Kebijakan 

Kurang  5 4,6 1 0,9 6 5,5 
Cukup 23 21,1 3 2,8 26 23,9 
Baik  67 61,5 10 9,2 77 70,6 

Total 95 87,2 14 12,8 109 100 
Spearman’s Rho r = 0,002  p= 0,982 

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki nilai yang 

baik terhadap peraturan dan kebijakan dalam perilaku seks pranikah remaja 

dengan kategori perilaku tidak menyimpang. Berdasarkan hasil analisis 
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statistik dengan menggunakan uji korelasi Spearman Rho dengan α<0,05 

didapatkan hasil korelasi 0,002 dan nilai p= 0,982. Nilai p=0,982 yang berarti 

bahwa hipotesis satu ditolak. Hasil statistik menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan antara peraturan dan kebijakan dengan perilaku seks pranikah pada 

remaja yang tinggal di wilayah eks lokalisasi. 

5.2 Pembahasan 

Faktor pengetahuan memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap 

perilaku seks pranikah pada remaja di SMK Antartika Surabaya (p=0,458). 

Pengetahuan remaja tidak berpengaruh pada perilaku seks pranikah remaja 

tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 (5,5%) responden  

memiliki pengetahuan yang baik tentang seks pranikah namun memiliki perilaku 

seks pranikah menyimpang.  

Menurut Ajzen dalam Nursalam (2013) menjelaskan bahwa latar belakang 

faktor pengetahuan ini pada dasarnya hanya sebagai pelengkap untuk menjelaskan 

lebih dalam determinan tingkah laku manusia. Hal ini dapat didasari dari faktor 

lain selain pengetahuan. 

Sesuai dengan penelitian Khaterina (2014), remaja di daerah lokalisasi jarak 

sebagian besar memiliki pengetahuan yang baik,akan tetapi remaja yang memiliki 

pengetahuan baik tidak menutup kemungkinan bahwa remaja tersebut juga 

berperilaku free sex. Sesuai dengan penelitian Irsyad (2014) menjelaskan bahwa 

tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan berisiko 

HIV/AIDS. Wulandari (2011) juga menjelaskan bahwa tidak ada hubungan 

pengetahuan dengan perilaku pencegahan berisiko HIV/AIDS. Namun berbeda 
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dengan Oktavia (2013), bahwa semakin baik pengetahuan remaja semakin rendah 

perilakunya.  

Sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang baik hanya terbatas 

pada pengetahuan mengenai ciri-ciri perkembangan seksualitas dan dampak 

perilaku seks pranikah. Akan tetapi masih terdapat responden yang tidak 

memahami bentuk dari perilaku seks pranikah. Seperti pada kuesioner pertanyaan 

nomor 11 mengenai masturbasi, sebanyak 68 responden menjawab bahwa 

masturbasi bukan bentuk dari perilaku seks pranikah. Kemudian pada pertanyaan 

nomor 12 mengenai perasaan tertarik dengan lawan jenis, berkencan dan 

berpegangan tangan sebanyak 85 responden menjawab bahwa perasaan tertarik, 

berkencan dan berpegangan tangan dengan pacar bukan salah satu bentuk dari 

perilaku seks pranikah. Sehingga dalam hasil penelitian sudah sangat jelas bahwa 

responden yang memiliki pengetahuan baik, tidak berarti remaja tersebut tidak 

berperilaku seks pranikah meskipun mereka mengerti dan paham apakah yang 

dimaksud dengan perilaku seks pranikah.  

Terdapat 6 responden yang melakukan perilaku seks pranikah menyimpang 

berusia 17 tahun dan 4 responden yang melakukan perilaku seks pranikah yang 

menyimpang berusia 18 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut remaja 

cenderung melakukan perilaku seks pranikah yang disebabkan oleh adanya 

kematangan pada organ seksual primer dan sekunder yang menyebabkan 

munculnya minat dan rasa keingintahuan remaja tentang seksual menjadi tinggi 

dan muncul perilaku ingin mencoba-coba.  Didukung dengan data status 

berpacaran saat ini, sebanyak 41 remaja memiliki pacar. Maka kemungkinan 

remaja tersebut melakukan perilaku seks pranikah saat mempunyai pacar.  
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Status ekonomi keluarga tidak ada hubungan yang signifikan terhadap 

perilaku seks pranikah pada remaja (p= 0,088). Terdapat 7 responden berperilaku 

seks menyimpang dengan ekonomi keluarga yang sedang atau berkecukupan dan 

4 responden dengan ekonomi keluarga yang tinggi. Sepadan dengan katherina 

(2014), status ekonomi yang hidup dengan fasilitas berkecukupan akan mudah 

mengakses tempat-tempat rawan yang memungkinkan adanya kesempatan 

melakukan seks pranikah dan sebaliknya remaja dengan keluarga yang ekonomi 

rendah tetapi banyak kebutuhan sehingga mereka mencari kesempatan untuk 

memanfaatkan dorongan seksnya demi mendapatkan sesuatu.  

Presentase perilaku seks pranikah pada remaja berdasarkan jenis kelamin, 

menunjukkan paling banyak remaja yang berperilaku menyimpang berjenis 

kelamin laki-laki sejumlah 11 responden. Jumlah responden pada penelitian ini 

cenderung lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Selain itu pada 

kelompok teman sebaya terkadang remaja memiliki keinginan menunjukkan 

penampilan diri yang salah untuk menunjukkan kematangannya, seperti 

membujuk seorang perempuan atau pasangannya untuk melayani kepuasan 

seksualnya, serta adanya keinginan untuk menunjukkan cinta pada pacarnya. 

Peran teman sebaya yang negatif memiliki peluang 1,34 kali lebih besar untuk 

melakukan perilaku seksual beresiko (Lubis, 2017). 

Presentase remaja yang berperilaku tidak menyimpang sebagian besar 

memiliki uang saku sedang perharinya. Sesuai dengan penelitian Sulistiawan 

(2014), yang menjelaskan tidak ada hubungan antara uang saku dengan perilaku 

seks pranikah pada remaja. Dikarenakan pada penelitian ini remaja yang 

melakukan perilaku menyimpang seks pranikah saat ini telah memiliki pacar 
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(9,17%) dan remaja yang berperilaku menyimpang sebelumnya juga mempunyai 

riwayat pernah berpacaran (11,01%). Hal tersebut memungkinkan remaja 

melakukan perilaku seks pranikah dengan teman lawan jenis/pacarnya. Maka 

remaja dalam melakukan perilaku seksual tidak memerlukan ekonomi yang tinggi 

untuk mengakses penginapan, hotel atau tempat prostitusi.  

Sesuai penelitian Santelli et all (2000), Remaja dengan ekonomi tinggi 

maupun rendah, keduanya memiliki risiko untuk melakukan perilaku seks 

pranikah. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pencegahan agar tidak terjadi dampak 

pada kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual maupun dampak 

yang lainnya. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan pendidikan 

kesehatan yang diberikan secara menyeluruh kepada semua remaja dengan 

ekonomi tinggi maupun rendah.  

Hasil penelitian pada variabel nilai budaya dan gaya hidup di lingkungan 

remaja tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan (p=0,263) terhadap 

perilaku seks pranikah remaja di SMK Antartika Surabaya. Hal ini berbeda 

dengan pernyataan Notoatmodjo (2012), bahwa sosial budaya berpengaruh 

terhadap terbentuknya perilaku seseorang. Presentase remaja yang berperilaku 

menyimpang mayoritas dengan nilai budaya yang positif (12,8%). Hal ini 

dikarenakan variabel ini cenderung mengarah pada budaya yang secara umum ada 

dimasyarakat. Kebanyakan remaja memiliki nilai tertinggi pada nilai  kehormatan 

dalam pergaulan dan sangsi masyarakat. Meskipun remaja tinggal di lingkungan 

eks lokalisasi sebagian dari mereka tetap menerapkan asas kehormatan dalam 

pergaulannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan remaja tersebut melakukan 

seks pranikah akibat terpapar oleh lingkungan yang negatif.   
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Terdapat 87 dari 109 remaja memiliki budaya yang positif tidak melakukan 

perilaku seks yang menyimpang dan 14 remaja dengan budaya positif melakukan 

perilaku seks pranikah. Perilaku menyimpang ini dapat terjadi akibat lingkungan 

pergaulan antar teman. Pembentukan sikap, tingkah laku dan perilaku sosial 

remaja banyak dipengaruhi oleh lingkungan ataupun penerimaan teman sebaya. 

Remaja akan mencapai perkembangan sosial secara matang apabila lingkungan 

sosial tersebut memfasilitasi dan memberikan peluang terhadap remaja yang 

positif. 

Berdasarkan informasi yang didapat dari guru di SMK Antartika Surabaya, 

kenakalan remaja ini akibat dari pergaulan di lingkungan tempat tinggal yang 

negatif. Sebelum lokalisasi ditutup sikap remaja di sekolah cenderung sulit diatur. 

Tidak jarang pendidikan seks tersebut didapatkan oleh remaja lengsung dari 

kegiatan-kegiatan di lokalisasi sebelum tempat tersebut ditutup oleh pemerintah 

Kota Surabaya. Sehingga perilaku remaja cenderung meniru perilaku 

menyimpang dari penghuni wisma dan tamu lokalisasi seperti merokok, minuman 

keras dan seks bebas (Yusuf et al. 2007). 

Tidak ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dan sosial 

dengan perilaku seks pranikah pada remaja yang tinggal di wilayah eks lokalisasi. 

Sesuai penelitian Sulistiawan (2014), kedekatan orang tua tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap perilaku seksual pranikah remaja. Gunarsa 

(2012) juga menyatakan bahwa terkadang orang tua berlebihan dalam 

memperhatikan remaja. Remaja memang membutuhkan perhatian dan bantuan 

dari orang tua. Namun jika perhatian itu berlebihan menyebabkan remaja tidak 

mendapatkan kesempatan bergaul dengan temannya. Menyebabkan remaja untuk 
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melampiaskannya di dunia luar. Menurut Soetjiningsih (2010) kontrol sosial yang 

terlalu ketat atau terlalu longgar menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 

perilaku seks pranikah pada remaja. 

Berbeda dengan Anesia et al. (2008) yang menyatakan bahwa ada hubungan 

antara kontrol orang tua dengan perilaku seksual pada remaja. dari hasil penelitian 

diketahui sebagian besar remaja memiliki dukungan keluarga yang cukup baik, 

tetapi remaja tersebut melakukan perilaku seks pranikah dalam kategori 

menyimpang. Mayoritas remaja tidak pernah mendapatkan pendidikan seks dan 

kesehatan reproduksi dari orang tuanya. Mereka merasa malu untuk berbicara 

mengenai seksual dengan orang tuanya. Selain itu, kemungkinan perilaku seks 

pranikah remaja juga disebabkan oleh pengaruh berpacaran dan peran teman 

sebayanya. Sesuai penelitian Taufik (2010), menjelaskan bahwa remaja lebih 

mudah untuk bercerita dengan pasangannya. Pengaruh teman sebaya terhadap 

terjadinya hubungan seksual pranikah pada remaja sangat besar. Meskipun 

dukungan keluarga remaja tersebut baik, tidak menutup kemungkinan remaja 

dapat melakukan perilaku seks pranikah. 

Presentase dukungan kognitif yang diberikan oleh orangtua kepada remaja 

masih sangat kurang. Diketahui bahwa terdapat beberapa remaja yang 

menyatakan orang tua tidak pernah memberi batasan mengenai jam malam ketika 

sedang bersama teman-temannya. Jumlah responden dalam kategori perilaku 

menyimpang dengan dukungan keluarga yang kurang, lebih sedikit dibandingkan 

dengan responden dalam kategori menyimpang dengan dukungan keluarga yang 

baik. Hal tersebut dapat terjadi akibat dari keyakinan orang tua yang merasa 

bahwa anaknya tidak akan berbuat diluar batas kewajaran sehingga diberikan 
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kepercayaan kepadanya untuk melakukan segala sesuatu sesuai keinginan anak 

asal dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu karena anak sangat nakal dan tidak 

mau mendengarkan nasihat orang tua, sehingga orang tua merasa kewalahan dan 

membiarkan anak melakukan segala sesuatu yang diinginkan. 

Faktor religiusitas remaja di SMK Antartika Surabaya memiliki hubungan 

yang signifikan terhadap perilaku seks pranikah (p=0,004). Hal ini didukung 

dengan penelitian Darmasih (2009), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

antara tingkat religiusitas terhadap perilaku seks pranikah pada remaja. Kusmiran 

(2012), menjelaskan bahwa remaja yang memiliki nilai religiusitas yang kuat , 

cenderung mampu menampilkan aktivitas yang selaras dengan nilai yang 

diyakininya.  

Sebagian besar remaja yang memiliki keyakinan religiusitas yang cukup 

memiliki orang tua dengan pendidikan menengah. Pendidikan orang tua memiliki 

peranan yang penting dalam meningkatkan pengetahuan anak terkait pemahaman 

agama. Pemahaman tingkat agama yang baik didapatkan dari pendidikan agama 

yang cukup dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Sesuai dengan 

Adib (2009), yang menyatakan sebagian masyarakat yang tinggal di lingkungan 

lokalisasi tetap membentengi anak-anaknya dengan pendidikan agama. Dukungan 

orang tua yang paling utama adalah memberikan pendidikan agama karena untuk 

membentuk karakter remaja itu sendiri. 

Pada penelitian ini semakin rendah religiusitas remaja semakin tinggi 

perilakunya, dan sebaliknya semakin tinggi religiusitas remaja semakin rendah 

perilakunya. Mayoritas responden meyakini bahwa Tuhan mengawasi setiap 

perbuatan yang dilakukan. Dimana dengan kekokohan keyakinan ini remaja lebih 
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memperkuat iman dan mencegah agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang 

negatif. 

Faktor penggunaan teknologi tidak terdapat hubungan yang signifikan 

(p=0,384) terhadap perilaku seks pranikah remaja di SMK Antartika Surabaya. 

Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Lubis (2017), yang menjelaskan bahwa 

remaja dengan paparan media pornografi yang tinggi memiliki peluang lebih 

besar untuk berperilaku seksual berisiko. Berbeda dengan Dewi (2012) yang 

menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara media massa yang dimanfaatkan 

remaja dalam mengakses pornografi dari internet dengan perilaku seksual remaja.  

Presentase remaja yang melakukan perilaku yang menyimpang mayoritas 

dengan penggunaan teknologi yang negatif.  Indikator yang telah dimanfaatkan 

oleh hampir sebagian remaja di SMK Antartika Surabaya adalah sebagai gaya 

hidup remaja jaman sekarang. Remaja lebih suka mengakses media sosial. 

Penggunaan teknologi yang didukung pada nilai budaya sebagai aturan dalam 

pergaulan dapat mencegah timbulnya perilaku seks pranikah pada remaja.  

Presentase remaja yang memiliki uang saku sedang cenderung mengarah 

pada penggunaan teknologi yang negatif. Hal ini dikarenakan kemungkinan 

remaja menggunakan uang sisa uang sakunya untuk membeli internet. Remaja 

yang dengan uang saku sedang perharinya rata-rata dari keluarga yang memiliki 

ekonomi yang sedang. Remaja masa kini tidak dapat lepas dari teknologi. 

Seringkali kita amati bahwa sebagian besar remaja asyik memainkan gadgetnya, 

entah untuk tujuan apapun, positif dan negatif. Sebagian remaja SMK Antartika 

Surabaya merasa penggunaan internet memberikan kemudahan dalam mencari 

berbagai informasi. Namun tidak menutup kemungkinan remaja tersebut 

 
 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI  ANALISIS FAKTOR YANG ... ANGGAR DWI UNTARI 



87 
 

membuka situs tentang pornografi. Tidak adanya hubungan pemanfaatan 

teknologi dengan perilaku seks pranikah remaja dapat terjadi, karena seperti yang 

dikatakan oleh Leininger (2003) pemanfaatan teknologi dapat dipengaruhi oleh 

peminatan individu itu sendiri. 

Beberapa responden menyatakan bahwa mereka melihat gambar porno 

karena dari iklan yang ada di media sosial. Seperti yang kita ketahui berbagai 

aplikasi media sosial yang tersedia siapa pun dapat menggunakannya dari anak-

anak sampai orang dewasa. Terkadang dari iklan-iklan di media sosial tersebut 

terdapat konten-konten dewasa yang tidak pantas dilihat oleh remaja. Sehingga 

yang awalnya remaja hanya ingin membuka media sosial, mereka tidak sengaja 

melihat gambar/vidio porno tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Oktavia et al. 

(2013), media elektronik merupakan media yang paling banyak dipakai sebagai 

penyebarluasan media pornografi. Selain sifat media informasi mengandung nilai 

manfaat, tetapi tidak sengaja menjadi media informasi yang mampu untuk 

menyebarluaskan nilai-nilai baru yang muncul di masyarakat. 

Media elektronik mempunyai peranan besar dalam memberikan informasi 

seksual, remaja yang belum pernah mengetahui masalah seksualitas dengan 

lengkap akan mencoba dan meniru apa yang mereka dengar dan lihat.  

Berdasarkan faktor peraturan dan kebijakan menunjukkan tidak ada 

hubungan yang signifikan (p= 0,982) terhadap perilaku seks pranikah pada remaja 

di SMK Antartika Surabaya. Penelitian ini tidak sesuai dengan teori transcultural 

nursing yang menjelaskan bahwa kebijakan dan peraturan yang berlaku dan 

segala sesuatu akan mempengaruhi kegiatan atau perilaku individu. 
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Menurut Ahmad (2013), menjelaskan tindakan seks bebas yang dilakukan 

secara sukarela dengan pelaku yang belum menikah tidak ada pasal KUHP yang 

mengaturnya dan tidak ada tindakan hukum. Tindakan yang masuk kategori 

hubungan seks bukan suami istri yang terjadi secara sukarela dengan pelaku 

menikah dalam ranah hukum masuk dalam kategori zina. Tindakan zina di dalam 

KUHP adalah delik aduan, dimana pelakunya hanya dapat dihukum apabila ada 

pihak yang dirugikan yang melaporkannya.  

Remaja yang melakukan perilaku seks pranikah cenderung karena perasaan 

suka sama suka dengan pacarnya. Sehingga meskipun adanya larangan seks bebas 

dalam KUHP tidak akan menjamin bahwa tidak ada yang akan melakukan 

perilaku seks bebas. Hal ini didukung dengan lingkungan tempat tinggal remaja 

yang sebagian besar di kawasan bekas lokalisasi. Sebelum direlokasi oleh 

pemerintah kota Surabaya pada tahun 2014, masyarakat setempat di Dolly dan 

Jarak sendiri tidak ada gejolak, artinya tidak ada protes warga setempat terhadap 

kegiatan di Dolly.  Menurut Adib (2009), banyak remaja SMP atau SMA yang 

suka jajan PSK di wisma, jika sudah ketagihan dan kepepet, remaja itu dapat 

melakukan apa saja untuk dapat uang, termasuk berbuat kriminal. 
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BAB 6  
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat dibuat kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Tidak ada hubungan antara pengetahuan remaja tentang seks pranikah 

dengan  perilaku seks pranikah remaja di SMK Antartika Surabaya. 

Responden yang memiliki pengetahuan baik, tidak berarti remaja tersebut 

tidak berperilaku seks pranikah meskipun mereka mengerti dan paham 

apakah yang dimaksud dengan perilaku seks pranikah. 

2. Tidak ada hubungan antara ekonomi dengan perilaku seks pranikah remaja 

di SMK Antartika Surabaya. Remaja dalam melakukan perilaku seksual 

tidak memerlukan ekonomi yang tinggi. Remaja dengan ekonomi tinggi 

maupun rendah, keduanya memiliki risiko untuk melakukan perilaku seks 

pranikah. 

3. Tidak ada hubungan antara nilai budaya dan gaya hidup dengan  perilaku 

seks pranikah remaja di SMK Antartika Surabaya. Meskipun remaja tinggal 

di lingkungan eks lokalisasi sebagian dari mereka tetap menerapkan asas 

kehormatan dalam pergaulannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan 

remaja tersebut melakukan seks pranikah akibat terpapar oleh lingkungan 

yang negatif. 

4. Tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dan sosial dengan perilaku 

seks pranikah remaja di SMK Antartika Surabaya. Semakin baik dukungan 
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keluarga, tidak menutup kemungkinan remaja melakukan perilaku seks 

pranikah. 

5. Ada hubungan antara Faktor religiusitas dengan perilaku seks pranikah pada 

remaja di SMK Antartika Surabaya. Semakin rendah religiusitas remaja 

semakin tinggi perilaku seks pranikahnya.  

6. Tidak ada hubungan antara penggunaan teknologi dengan perilaku seks 

pranikah pada remaja di SMK Antartika Surabaya. Pemanfaatan teknologi 

dapat dipengaruhi oleh peminatan individu itu sendiri. 

7. Tidak ada hubungan antara faktor kebijakan dan peraturan dengan perilaku 

seks pranikah remaja di SMK Antartika Surabaya. Meskipun adanya 

larangan seks bebas dalam KUHP tidak akan menjamin bahwa tidak ada 

yang akan melakukan perilaku seks bebas.  

6.2 Saran 

1. Bagi Institusi Sekolah 

Pihak sekolah dapat menambahkan pendidikan tentang kesehatan reproduksi 

yang berkaitan dengan perilaku seksual remaja untuk meningkatkan informasi 

yang tepat bagi siswa. Bekerjasama antar lintas sektor untuk mengadakan 

penyuluhan agar remaja memahami tentang ruang lingkup dan bahaya perilaku 

seksual. 

2. Bagi perawat komunitas 

Perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya sebagai pelaksana program 

kesehatan reproduksi diharapkan mampu memberikan informasi melalui 

pendekatan keluarga maupun sekolah. 

3. Bagi Peneliti Lain 

 
 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI  ANALISIS FAKTOR YANG ... ANGGAR DWI UNTARI 



91 
 

Penelitian berikutnya hendaknya dikembangkan dengan melakukan kontrol 

wilayah sebagai pembanding untuk mengetahui perbedaan perilaku seksual 

pranikah remaja di kawasan eks lokalisasi dengan non eks lokalisasi. Serta perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh keberadaan lokalisasi terhadap 

terjadinya perilaku seks pranikah remaja pasca penutupan lokalisasi. 
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Lampiran  1 Lembar PSP Orang tua/Wali 

PENJELASAN PENELITIAN 
(ORANGTUA DARI REMAJA ) 

 
Berikut ini disampaikan dalam rangka penyelesaian tugas akhir di Program Sarjana 

Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga maka saya: 
Nama  : Anggar Dwi Untari 
NIM  : 131611123004 
Alamat  : Jalan Kalijudan Taruna II No. 50 B, Kalijudan, Surabaya 
No. Telepon : 085747166747 
Bermaksud mengadakan penelitian. Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini 

adalah: 
A. Judul Penelitian : Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Seks 

Pranikah Pada Remaja Berdasarkan Teori Transcultural Nursing 
B. Tujuan Penelitian : Menganalisis beberapa faktor yang berhubungan dengan 

perilaku seks pranikah pada remaja berdasarkan teori Transcultural Nursing. 
C. Perlakuan yang diterapkan pada subjek 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik, sehingga tidak ada 
perlakuan apapun untuk subjek. Subjek hanya terlibat dalam pengisian kuesioner. 
Dan pengisian kuesioner membutuuhkan waktu sekitar 30 menit dilaksanakan di 
sekolah setelah jam pelajaran. 

D. Manfaat  
Subjek yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh pengetahuan 

tentang cara pencegahan perilaku seksual pranikah oleh remaja. 
E. Bahaya Potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subjek dalam 
penelitian ini, oleh karena dalam penelitian iini tidak dilakukan intervensi apapun 
melainkan hanya pengisian kuesioner. 

F. Hak Untuk Undur Diri 
Keikutsertaan subjek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden 

berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang 
merugikan responden 

G. Adanya Intensif Untuk Subjek 
Remaja sebagai subjek pada tahap satu penelitian akan mendapatkan souvenir 

berupa gantungan kunci. 
Melalui penjelasan ini maka saya sangat berharap agar bapak/ibu orangtua dari 

remaja yang terpilih sebagai responden, kiranya untuk memberikan ijin kepada putra dan 
putri untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Demikian bapak/ibu berkenan mengisi 
lembar persetujuan. Selanjutnya bapak/ibu mengijinkan putra-putri dimohon 
berpartisipasi mengisi kuesioner yang sudah saya buat. 

Atas perhatian dan kesediaan bapak/ibu, saya ucapkan terima kasih. 
Surabaya,......................2017 

 Peneliti 
 

  Anggar Dwi Untari 
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Lampiran  2 Lembar Informed Consent 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : 
Umur  : 
Jenis Kelamin : 
Pekerjaan : 
Alamat  : 
 
Telah mendapat keterangan secara rinci dan jelas mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul “Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan 
Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Berdasarkan Teori Transcultural 
Nursing” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subjek 
3. Manfaat ikut sebagai subjek penelitian 
4. Bahaya yang akan timbul 
5. Prosedur penelitian 

 
Dan subjek penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan 

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh 
karena itu saya bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subjek 
penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 

 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari 

pihak manapun. 
 

Surabaya,.....................2017 
Peneliti,                Respnden, 

 
 

(Anggar Dwi Untari)                                 ( ........................................) 
 

Saksi,             Orangtua Responden, 
 
 

(................................)                            ( .............................................) 
 

*) Coret salah satu 
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Lampiran  3 Lembar Kuesioner 

LEMBAR KUESIONER 
No. Responden :  
Tanggal Pengisian :  

 
Mohon saudara bersedia mengisi daftar isian berikut dengan cara menjawab 

atau menyilang salah satu pilihan yang tersedia dengan keadaan sebenarnya. 
I. Identitas Responden 

1. Umur  : 
2. Alamat  : 
3. Kelas  : 
4. Jenis kelamin :  
5. Agama  : 
6. Apakah saudara 

a. Punya Pacar ?  Ya   Tidak 
b. Pernah Punya Pacar? Ya   Tidak 

7. Jika Ya , dimana anda biasanya pacaran? 
a. Rumah sendiri  c. Rumah Teman 
b. Diluar rumah   d. Lain-lain (Sebutkan) :............................ 

8. Berapa uang saku anda per harinya? 
a. Kurang dari Rp.10.000 
b. Rp. 10.000-Rp. 15.000 
c. Lebih dari Rp. 20.000 

II. Identitas Orangtua 
1. Pendidikan Terakhir Ayah 

a. SD     d. Diploma/Sarjana 
b. SMP/sederajat              e. Lain-lain,sebutkan................ 

c. SMA/sederajat 
2. Pendidikan Terakhir Ibu 

a. SD     d. Diploma/Sarjana 
b. SMP/sederajat   e. Lain-lain, sebutkan................. 
c. SMA/sederajat 

3. Pekerjaan Ayah 
o Tidak bekerja   d. Wiraswasta 
o Mengurus rumah tangga   e. Pegawai Negeri 
o Karyawan     f. Lain-lain, sebutkan.................... 

4. Pekerjaan Ibu 
a. Tidak bekerja   d. Wiraswasta 
b. Mengurus rumah tangga   e. Pegawai Negeri 
c. Karyawan     f. Lain-lain, sebutkan.................. 

5. Penghasilan per bulan orang tua 
o <UMK (<Rp.3.296.000.-) 
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o UMK (= Rp.3.296.000.-) 
o >UMK (>Rp.3.296.000.-) 

 
KUESIONER FAKTOR TEKNOLOGI 

 
Ungkapkan kebiasaan yang anda lakukan terkait dengan Teknologi dengan 
jawaban yang sejujurnya. Berilah tanda checklist (√) pada jawaban sesuai 
kebiasaan anda. 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Sangat 
setuju Setuju  Kurang 

setuju 
Tidak 
setuju 

Kebutuhan     
1 Saya membutuhkan internet dalam 

aktifitas sehari-hari 
    

2 Saya membutuhkan hape android, 
komputer dll, untuk mengakses 
informasi dari internet 

    

Fasilitas Akses     
3 Saya memiliki beberapa fasilitas 

yang memudahkan instal aplikasi 
baru dari internet 

    

4 Saya memiliki fasilitas hape 
android, komputer, dll yang 
memudahkan mendapatkan 
informasi dari internet 

    

Kemudahan Akses     
5 Saya bisa mengakses berbagai 

informasi setiap saat dari internet 
dengan biaya murah dan 
terjangkau 

    

6 Saya biasa mendownload aplikasi 
baru dari gadget dengan tujuan 
memudahkan akses berbagai 
informasi dari internet 

    

Jenis Akun Yang Diakses     
7. Saya memanfaatkan berbagai 

media sosial untuk memiliki 
banyak teman 

    

8. Saya lebih suka akses media sosial 
dibandingkan pengetahuan ilmiah 
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KUESIONER FAKTOR DUKUNGAN SOSIAL DAN KELUARGA 
 
Berilah tanda checklist (√) pada jawaban terkait dengan dukungan sosial dan 

keluarga anda dengan jawaban yang sejujurnya. 
No Pernyataan Tidak 

Pernah 
Jarang Sering Selalu 

Dukungan Emosional 
1 Saya selalu berkomunikasi dengan 

orang tua jika sedang menghadapi 
masalah 

    

2 Orang tua tidak memperhatikan apa 
yang saya lakukan di luar rumah 

    

3 Orangtua saya adalah teman yang 
menyenangkan untuk tempat curhat 
tentang seseorang yang saya sukai 

    

4 Orang tua membiarkan bila ada teman 
lawan jenis yang masuk ke dalam 
kamar 

    

Dukungan Penghargaan 
5 Sikap menghormati dan menghargai 

saya dapatkan di keluarga saya 
    

6 Keluarga saya selalu memberikan 
pujian jika saya melakukan hal-hal 
yang positif 

    

Dukungan Kognitif 
7 Orangtua menyarankan agar saya 

dapat menjaga diri dalam bergaul 
dengan lawan jenis 

    

8 Orang tua saya memberi batasan 
mengenai jam malam ketika saya pergi 
bersama teman-teman 

    

9 Orangtua menyarankan saya untuk 
berteman dengan teman-teman yang 
baik  

    

10 Saya malu untuk berdiskusi tentang 
perilaku seksual dengan orang tua 

    

Dukungan Material 
11 Kedua orang tua saya selalu 

mempunyai waktu berkumpul bersama 
saya 

    

12 Keluarga mengantarkan dan 
menyediakan biaya ke klinik atau 
puskesmas untuk memantau kesehatan 
saya 
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FAKTOR RELIGIUSITAS DAN FILOSOFI 
 

Berilah tanda checklist (√) pada jawaban sesuai keyakinan anda dengan 
jawaban yang sejujurnya. 

No Pernyataan Selalu Sering Jarang Tidak 
Pernah 

Kekokohan Keyakinan     
1. Saya merasa Tuhan mengawasi 

dalam setiap perbuatan 
    

Penghayatan Ajaran Agama     
2 Saya belum bisa merasa mencintai 

Tuhan melebihi dari apapun 
    

3 Saya tidak perlu berpacaran dulu 
karena prestasi saya lebih penting 
sebagai wujud cinta kepada Tuhan 

    

Ketekunan Melaksanakan Ibadah     
4 Saya berpuasa senin kamis      
5 Saya belum bisa melaksanakan 

ibadah tepat waktu  
    

Pemahaman tentang Jodoh     
6 Saya tidak perlu mencari pacar 

karena Tuhan sudah sediakan jodoh 
untuk saya 

    

7 Tuhan akan memberi saya jodoh 
yang baik kalau saya selalu 
berperilaku baik 

    

 
 

KUESIONER FAKTOR PERATURAN DAN KEBIJAKAN 
 

Berilah tanda checklist (√) pada jawaban sesuai keyakinan anda dengan 
jawaban yang sejujurnya. 

No Pernyataan 
Jawaban 

Sangat 
setuju Setuju Kurang 

setuju 
Tidak 
setuju 

1 Saya mengetahui peraturan 
pemerintah tentang pencabulan 
anak dibawah umur 

    

2 Saya mengetahui tentang 
larangan melakukan tindakan 
seks pranikah 

    

3 Adanya peraturan pemerintah 
tentang seks pranikah, tidak 
membuat saya berfikir untuk 
berhenti melakukan perilaku 
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seks pranikah 
4 Adanya peraturan pemerintah 

tentang seks pranikah 
mendukung saya untuk 
menghindari perilaku 
menyimpang tersebut  

    

5 Saya setuju dengan adanya 
hukuman pidana anak yang 
melakukan tindakan asusila 

    

 
KUESIONER FAKTOR NILAI BUDAYA 

 
Ungkapkan pendapat anda dengan jawaban yang sejujurnya. Berilah tanda 

checklist (√) pada jawaban sesuai dengan nilai budaya dilingkungan anda tinggal. 

No Pernyataan 
Jawaban 

Sangat 
setuju Setuju Kurang 

setuju 
Tidak 
setuju 

Kesopanan     
1 Berpegangan, memeluk, 

berciuman atau lebih dari itu 
dengan lawan jenis yang belum 
ada ikatan pernikahan, tidak 
melanggar nilai kesopanan 

    

Kehormatan Dalam Pergaulan     
2 Aturan dalam keluarga 

melakukan berpegangan, 
pelukan, ciuman ataupun 
berhubungan intim sebelum 
menikah merupakan aib 

    

3 Dengan membatasi bergaul 
secara bebas antara laki-laki dan 
perempuan berarti anda telah 
menjaga kehormatan diri anda 
sendiri 

    

Sanksi Masyarakat     
4 Memberi sanksi kepada 

pasangan yang melakukan seks 
diluar pernikahan sebaiknya 
tetap dipertahankan di 
masyarakat 

    

5 Penilaian dari masyarakat pada 
remaja yang melakukan pelukan, 
ciuman, hubungan intim 
sebelum menikah adalah 
kehilangan budaya malu 
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KUESIONER FAKTOR PENGETAHUAN 

 
Berilah tanda checklist (√) pada jawaban sesuai pendapat anda dengan 

jawaban yang sejujurnya.  
 

No Pernyataan Benar Salah 
1 Ciri-ciri seks pada remaja laki-laki adalah mimpi basah, 

pertumbuhan rambut disekitar alat kelamin, ketiak, dada, 
tangan dan kaki 

  

2 Ciri-ciri seks pada remaja perempuan adalah mengalami 
menarche (menstruasi) 

  

3 Menstruasi adalah peristiwa keluarnya cairan darah dari 
alat kelamin perempuan berupa luruhnya lapisan dinding 
dalam rahim yang banyak mengandung darah 

  

4 Perkembangan fisik organ seksual pada laki-laki maupun 
pada perempuan menyebabkan perubahan perilaku seksual 
remaja secara keseluruhan 

  

5 Perkembangan organ seksual mempunyai pengaruh kuat 
dalam minat remaja terhadap lawan jenis 

  

6 Fungsi seksual remaja laki-laki lebih cepat matang dari 
pada remaja perempuan 

  

7 Remaja perempuan cenderung mempunyai perilaku seks 
yang agresif, terbuka, gigih, terang-terangan, serta lebih 
sulit menahan diri dibandingkan remaja laki-laki 

  

8 Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong 
oleh hasrat seksual baik yang dilakukan sendiri, dengan 
lawan jenis maupun sesama jenis 

  

9 Hubungan seksual boleh dilakukan remaja sebagai 
ekspresi cinta yang tulus dari pasangannya 

  

10 Berciuman atau berenang di kolam renang yang tercemar 
“sperma” bisa mengakibatkan kehamilan 

  

11 Masturbasi (onani) bukan salah satu bentuk perilaku seks 
pranikah 

  

12 Perasaan tertarik, berkencan, berpegangan tangan, dengan 
pacar bukan salah satu bentuk perilaku seks pranikah  

  

13 Melakukan hubungan seks hanya sekali tidak akan 
menyebabkan kehamilan 

  

14 Dampak psikologis dari perilaku seksual pranikah pada 
remaja diantaranya perasaan marah, takut, cemas, depresi, 
rendah diri, bersalah dan berdosa 

  

15 Kehamilan tidak diinginkan dan aborsi merupakan dampak 
sosial perilaku seks pranikah 

  

16 PMS dan HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit akibat 
dari perilaku seks pranikah 

  

17 Berganti-ganti pasangan seks tanpa menggunakan kondom 
dapat tertular infeksi menular seksual dan HIV/AIDS 
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KUESIONER PERILAKU SEKSUAL PRANIKAH REMAJA 

 
Ungkapkan pendapat anda dengan jawaban yang sejujurnya. Berilah tanda 

checklist (√) pada jawaban sesuai dengan pengalaman anda. 
No Pernyataan Tidak 

Pernah 
Jarang Sering Selalu 

1 Saya pernah melihat gambar porno     
2 Saya pernah menonton film porno     
3 saya pernah membayangkan hal-hal yang 

dapat membangkitkan gairah seksual  
    

4 saya pernah berbicara mesra dengan teman 
lawan jenis 

    

5 Saya pernah saling berpandangan mata 
mesra dengan teman lawan jenis dengan 
perasaan saling tertarik 

    

6 saya pernah membicarakan masalah seksual 
dengan teman lawan jenis 

    

7 Saya pernah berpegangan tangan dengan 
teman sejenis/lawan jenis saya 

    

8 Saya pernah berangkulan dengan teman 
sejenis/lawan jenis saya 

    

9 saya pernah berpelukkan dengan teman 
sejenis/lawan jenis saya 

    

10 Saya pernah mencium dan atau dicium 
kening oleh teman sejenis/lawan jenis 

    

11 Saya pernah mencium dan atau dicium pipi 
oleh teman sejenis/lawan jenis saya yang 
menimbulkan sensasi seksual 

    

12 Saya pernah berciuman dan atau dicium 
bibir oleh teman sejenis/lawan jenis saya 
yang menimbulkan sensasi seksual 

    

13 Saya pernah merangsang alat kelamin saya 
untuk mendapatkan kepuasan atau 
kesenangan 

    

14 Saya pernah mencium dan atau dicium leher 
oleh teman sejenis/lawan jenis yang 
menimbulkan sensasi seksual 

    

15 Saya pernah meraba dan atau diraba bagian 
sensitive oleh teman sejenis/lawan jenis 
yang menimbulkan sensasi seksual 

    

16 Saya pernah mencium dan atau dicium 
daerah sensitif saya oleh teman lawan jenis 
saya yang menimbulkan sensasi seksual 

    

17 Saya pernah saling menggesekkan alat 
kelamin dengan teman lawan jenis saya yang 
menimbulkan sensasi seksual 

    

18 Saya pernah melakukan hubungan seksual 
yang melibatkan alat kelamin secara 
langsung dengan teman sejenis/lawan jenis 
saya 
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Lampiran  4 Surat Survey Pengambilan Data Awal 
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Lampiran  5 Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran  6 Sertifikat Etik Penelitian 
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Lampiran  7 Surat Keterangan Telah Melakukan Pengambilan Data Penelitian 
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Lampiran  8 Analisis Statistik Uji Spearman 

1. Pengetahuan dengan Perilaku Seks Pranikah

 

2. Ekonomi dengan Perilaku Seks Pranikah 

 

 

3. Teknologi dengan Perilaku Seks Pranikah
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4. Dukungan Keluarga dengan Perilaku Seks Pranikah

 

5. Religiusitas dengan Perilaku Seks Pranikah 

 

6. Peraturan dan Kebijakan dengan Perilaku Seks Pranikah 

 

7. Nilai Budaya dengan Perilaku Seks Pranikah 
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Lampiran  9 Hasil Analisis statistik Crosstab 

1. Umur dengan Perilaku 

 

2. Jenis Kelamin dengan Perilaku 

 

3. Agama dengan Perilaku 
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4. Status Berpacaran 

 

 

5. Teknologi 
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6. Pengetahuan 

 

7. Dukungan Keluarga 

 

8. Religiusitas 
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9. Peraturan dan Kebijakan 

 

10. Nilai Budaya 

 

11. Ekonomi
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12. Dukungan keluarga dan status berpacaran 

 

13. Religiusitas dengan Pendidikan Ayah 
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14. Religiusitas dengan pendidikan ibu 
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